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Quadro 2.1 Concorrência e eficiência:
Modelo de Schmidt*

No modelo de Schmidt (1997), uma empresa pode ir à falência, e um gerente pode sujeitar-se a uma perda quando sua empresa fecha (uma suposição razoável). Um proprietário
de uma empresa tem de elaborar um contrato para induzir maior esforço do gerente: uma
vez que o esforço (não observável pelo proprietário) é custoso para o gerente, o proprietário pode ter de pagar algum bônus para o gerente a fim de aumentar seu empenho. Note
que o esforço do gerente torna a empresa mais eficiente. Portanto, não só aumenta o lucro esperado da empresa, mas também reduz a probabilidade de que a companhia venha
a enfrentar uma falência (a empresa mais eficiente será mais protegida contra choques
negativos).1
A concorrência de mercado reduz o lucro da empresa e tem dois efeitos diferentes sobre
o esforço gerencial. O primeiro, identificado como “ameaça de efeito liquidação” é inequivocamente positivo. Quando a concorrência aumenta, a ameaça de ir à falência se torna mais
importante (os lucros são mais baixos), o que força o gerente a exercer maior esforço para
evitar a perda da liquidação. O segundo efeito, no entanto, tem um sinal ambíguo. Quando
a concorrência aumenta, o lucro diminui, e, como consequência, o valor de induzir uma
redução de custos também pode diminuir. Caso isso ocorra, o proprietário não irá querer
pagar um bônus para o gerente, de modo a induzir maior esforço de sua parte para obter
A hipótese de que o gerente sofre restrição de riqueza exclui a possibilidade de se atingir o resultado ótimo
(first-best) simplesmente vendendo a empresa para o gerente, que, então, escolheria o nível de esforço de modo
a maximizar o lucro.
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uma redução de custos. A concorrência pode, portanto, reduzir esforços se esse efeito adverso sobre a lucratividade de uma redução de custos for suficientemente forte.2
Schmidt identifica condições suficientes para garantir que a concorrência aumente o
esforço gerencial, mas elas não são moderadas o suficiente para se esperar que esta seja a
única solução realista. Em uma extensão do trabalho, ele estuda o impacto da concorrência
sobre os esforços dos gestores em um exemplo de competição de Bertrand. A competição
é medida aqui pelo número de empresas que operam no mercado, e o esforço aumenta
a probabilidade de se obter uma inovação que torne a companhia uma monopolista (se
mais de uma empresa obtiver a inovação, elas obterão lucro zero). O autor verifica que o
mais alto nível de esforço ocorre no caso do duopólio;3 por consequência, encontrando
uma relação não monotônica entre concorrência e esforço (e inovação), reminiscência de
alguns estudos empíricos.4

Outra maneira de se descrever esses dois efeitos é como se segue. O primeiro efeito é o darwinista: mais
concorrência faz o gerente lutar por sobrevivência. O segundo efeito é o schumpeteriano: mais concorrência
diminui a expectativa de lucros futuros e, portanto, reduz os incentivos do proprietário a induzir maiores
esforços sobre o gerente.
3 Na versão de texto para discussão de seu modelo, Schmidt também analisou o caso da competição de
Cournot, encontrando a mesma relação não monotônica, mas com o esforço máximo para mais de duas
empresas no mercado. (Nesse resultado, não queremos chamar a atenção para o número corrente de empresas sob o qual o esforço máximo é feito, mas para a existência de uma competição/esforço com função não
monotônica.)
4 Por exemplo, Caves e Barton (1990) olham para os dados dos Estados Unidos e notam que a eficiência é mais
alta em níveis intermediários de concentração (medida pela taxa de concentração C5). Green e Mayes (1991)
encontram resultado similar com os dados do Reino Unido.
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Nesta seção técnica, apresentamos dois modelos simples: o primeiro ilustra como a concorrência pode selecionar as empresas mais eficientes; o segundo analisa a relação entre o
número de empresas e o bem-estar.
2.2.1 Competição e seleção de empresas: um exemplo*

Para ilustrar o possível efeito benéfico da concorrência sobre a seleção das empresas mais
eficientes, considere o seguinte exemplo. Imagine um setor de bem homogêneo no qual as
empresas concorram em quantidades.
As empresas têm diferentes níveis de eficiência (diferentes tecnologias): de uma população de n empresas, existem nk empresas com tecnologia de custo marginal alto ch e n(1 – k)
empresas mais eficientes, cuja tecnologia permite que produzam com custo marginal cl.
Suponha que a demanda é dada por p = 1 – Q, onde Q é o produto agregado
, onde denotamos com L e H, respectivamente, o conjunto de
empresas de baixo e de alto custos. As funções de lucro são dadas por pj = (p(Q) – ch) qj
para qualquer j ∈H, e por pi = (p(Q) – cl ) qi, para todo i ∈L. Pode-se, em seguida, escrever
as CPOs ∂πj/∂qj = 0 e ∂πi/∂qi = 0:
(2.1)

(2.2)

Focalizando a solução simétrica (simétrico no sentido de que empresas de determinado tipo produzem a mesma quantidade em equilíbrio), as CPOs podem ser simplificadas,
como se segue:
(2.3)

onde qh e ql denotam a produção das empresas de alto e baixo custos respectivamente. A
solução de equilíbrio pode ser facilmente achada:
(2.4)

O preço de equilíbrio é dado por
(2.5)
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Note que as empresas de alto custo podem produzir uma quantidade não negativa, se e
somente se, ch ≤ [1 + n (1 − k) cl] / [1 + n (1 − k)]. Essa condição torna-se tão mais rigorosa
quanto maior for o n. Em outras palavras, se utilizarmos como proxy o grau de concorrência no setor com o número de empresas que operam em tal indústria, quanto mais
forte a concorrência, mais provavelmente empresas ineficientes deixarão esse mercado
em equilíbrio.5
Suponhamos, portanto, que a concorrência leve as empresas mais ineficientes a deixar
o mercado. Mostraremos agora que, a despeito da redução do número de vendedores, o
preço na indústria diminuirá. Em outras palavras, a saída é benéfica, pois permite a realocação da produção de empresas ineficientes para eficientes.
Para ver isso, calculamos o equilíbrio se as empresas ineficientes de alto custo saírem
do mercado. Teremos apenas as (1 – k)n empresas com tecnologias idênticas de baixo
custo. Os equilíbrios por empresa de quantidade e preço serão:
(2.6)

Pode-se facilmente verificar que p* > p** se ch > [1 + n (1 − k) cl] / [1 + n (1 − k)]. Mas
a última desigualdade é precisamente a mesma condição sob a qual as empresas de alto
custo saem do setor. Portanto, a saída das empresas ineficientes melhora o bem-estar pela
redução dos preços de mercado.
2.2.2 Empresas demais no setor*

Considere um setor de bem homogêneo com n empresas perfeitamente simétricas. As
companhias decidem simultaneamente sobre a quantidade que trarão ao mercado e têm
um custo de produção C = cq + F, onde c é o custo marginal, e F, o custo fixo. A demanda
do mercado é caracterizada por p = 1 – Q, sendo p o preço de mercado, e Q, a quantidade
agregada.
Cada empresa i irá escolher qi que maximize seus lucros:
(2.7)

A CPO (Condição de Primeira Ordem) é dada por
(2.8)

Ao impor a simetria, para que qi = qj = qc, obtemos a solução de equilíbrio (é fácil verificar que as condições de segunda ordem são satisfeitas):
Outra maneira de expressar a ideia de que a concorrência aumenta a eficiência poderia ser usar como proxy
de competição mais dura não um número maior de empresas, mas uma mudança de Cournot para Bertrand,
as empresas de alto custo sairiam imediatamente do mercado.

5
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(2.9)

Por substituição, pode-se obter o preço de equilíbrio em função do número de empresas
que operam na indústria pc = (1 + nc)/(n + 1). Observe que, quando o número de empresas
n aumenta, os preços de mercado diminuem, e a produção agregada Qc = nqc aumenta;
como consequência, o excedente do consumidor aumenta de forma inequívoca com n.
Com efeito, ∂EC/∂n > 0 já que

EC

(2.10)

No entanto, um número maior de empresas traz uma multiplicação ineficiente dos
custos fixos, o que pode ser facilmente visto ao se perceber que o lucro individual da
empresa é
(2.11)

Como resultado, o excedente do produtor na indústria é

EP

(2.12)

que decresce com n. Em particular, note que, conforme n aumenta e vai tendendo para o
infinito, o bem-estar total se torna negativo e tende para – ∞.
Assim, uma política que procura maximizar o número de empresas na indústria colidiria com o objetivo de eficiência econômica.
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Quadro 2.3 Modelos de concorrência e inovação*
2.3.1 O monopólio oferece menos incentivos para inovar: um exemplo*

Apresentamos aqui um exemplo simples com P&D determinística, que ilustra os menores
incentivos para inovar em um monopólio com relação a um duopólio.

Monopólio Considere primeiro um monopolista operando a um custo ch e deparando-

-se com uma demanda linear Q = 1 – p. Ele pode adotar uma tecnologia que gera custos
marginais mais baixos (com c l = ch − x (com x ∈[0, c h]), se arcar com um custo fixo F. O
monopolista primeiro decide se inovará ou não e, em seguida, decide quanto venderá no
mercado.
O lucro do monopolista é dado por  = (p − ci )(1 − p), com i = l, h, dependendo de se
ele tem baixo ou alto custo (ou seja, se ele inovou ou não). Partindo das CPOs ∂/∂p = 0,
fica simples mostrar que o preço ótimo é dado por p = (1 + ci)/2.
Portanto, se não inovar, o monopolista irá cobrar e lucrar p = (1 + ch)/2 e terá  = (1 −
h
2
c ) /4. Se optar por inovar, cobrará pI=(1 + ch − x)/2 e terá o lucro bruto de I = (1 − ch +
x)2/4, mas terá de pagar o custo F.
Assim, o monopolista irá inovar se
(2.13)

Duopólio Considere, agora, o caso do duopólio. As duas empresas (que vendem um

bem homogêneo) deparam-se com a mesma demanda de mercado Q = 1 – p, como já
vimos. A empresa que cobrar o menor preço p terá toda a demanda, e aquele com o preço
mais alto não terá qualquer demanda. Se ambas as empresas cobrarem o mesmo preço,
dividirão a demanda igualmente.
Elas fazem o seguinte jogo. Na primeira etapa, elas simultaneamente têm de decidir
se querem pagar o custo fixo F para adotar a tecnologia que gera menor custo marginal
ch – x, ou manter a tecnologia atual com custo marginal de produção ch. Na segunda etapa,
escolhem simultaneamente os preços. Procuramos o equilíbrio de Nash de subjogos perfeitos em estratégias puras desse jogo.

Estágio de preço do jogo Se ambas as empresas optam por inovar no primeiro período, no segundo, ambas vão ter o mesmo custo ch – x. Esse é o jogo-padrão de Bertrand (ver
a seção 8.3 no Capítulo 8), para o qual a única solução é que ambas as empresas cobrem
o nível do custo marginal (p = ch – x) e obtenham lucro bruto zero. Se nenhum inovar no
primeiro período, as empresas voltarão a cobrar pelo custo marginal no equilíbrio (dessa
vez, no entanto, p = ch) e obter lucro zero.
Se apenas uma inovar no primeiro período, ao preço de subjogo, teremos duas situações possíveis: ou a empresa inovadora definirá o preço de monopólio (se esse for inferior
ao custo marginal da empresa que não inovou); ou ela definirá um preço um pouco abaixo do custo marginal da que não inovar (se o preço de monopólio for maior que o custo
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da concorrente). O primeiro caso refere-se a uma inovação “drástica”, o segundo, a uma
inovação “não drástica”. Presume-se que a inovação não é drástica, ou seja, a redução de
custo marginal é suficientemente pequena: x ≤ 1 – ch. (O exercício 2.5 examina o caso de
inovação “drástica”.)
Então, a empresa inovadora cobrará um preço um pouco mais baixo que a concorrente, ch – , e fazer lucro bruto nd = x (1 – ch).

Estágio de inovação do jogo

Na primeira fase do jogo, as empresas antecipam corretamente o lucro que realizarão na etapa seguinte. Se ambas inovarem, ambas irão obter
– F. Se nenhuma inovar, ambas terão 0. Se apenas uma inovar, a inovadora terá nd = F e
a outra, 0.
Este jogo tem as seguintes soluções: Se nd ≥ F, o único equilíbrio é aquele em que uma
empresa inova e a outra não. Se nd < F, nenhuma delas inovará no equilíbrio.

Comparação entre monopólio e duopólio

Nenhuma das estruturas de mercado afeta a adoção de inovação (inovações ocorrem ou deixam de ocorrem em ambas as estruturas de mercado), ou um equilíbrio com a inovação ocorre sob duopólio mas não sob
monopólio. De fato, pode ser facilmente visto que nd ≥ ∆ para x ≤ 2 (1 – c h), que está no
domínio que estamos considerando. Portanto, para os valores de custo fixo de inovação
de tal forma que nd ≥ F > x (x + 2 (1 − ch))/4, haverá uma inovação sob duopólio, mas
não sob monopólio. Para valores de custo fixo tal que F ≤ x (x + 2(1 − ch))/4 , uma inovação irá ocorrer em ambas as estruturas de mercado. Para F > nd, nenhuma inovação será
adotada sob qualquer estrutura de mercado.
Esta análise confirma que o incentivo do monopolista para inovar deve, de fato, ser
mais baixo que o incentivo de empresas que enfrentam concorrentes.
2.3.2 P&D e Concorrência**

Apresentamos agora outro modelo simples, segundo o qual as empresas primeiro investem em P&D e, em seguida, competem em quantidade, para mostrar que o grau de
concorrência no mercado tem efeito sobre a eficiência dinâmica. Mais particularmente,
uma estrutura de mercado monopolista levará a investimentos mais baixos em P&D (e,
portanto, a custos de produção mais elevados) que uma estrutura em que várias empresas
coexistam e se comportem não cooperativamente.
Considere a função demanda por um bem homogêneo p = q – Q, sendo Q a soma das
produções individuais. A Empresa i (i = 1, ..., n) é caracterizada por custos marginais ci
= C – xi, onde xi é o investimento em P&D feito pela Empresa i. O custo de P&D é dado
pela função gx2i /2, onde g > 0 é um parâmetro que expressa a eficiência da produção P&D.
Trata-se de um jogo simples, de duas fases. Na primeira fase, as empresas investem
simultaneamente em P&D; em seguida, escolhem simultaneamente quantidades na segunda etapa. Como de costume, procuramos o equilíbrio de Nash para o subjogo perfeito
desse jogo.
Na última fase é facilmente verificável que o produto de equilíbrio (de Cournot) é
dado por
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(2.14)

e o lucro será dado por i = (qci )2. Na primeira fase do jogo, cada empresa terá a seguinte
função lucro:
(2.15)

Tomando a primeira derivada, obtemos a CPO para a i-nésima empresa:
(2.16)

Note que, se pegarmos os níveis de P&D de todas as concorrentes, xj (j ≠ i) como dado e
igual a x (xj = xk = x, para j, k ≠ i, k ≠ j), o efeito marginal da P&D no lucro da Empresa i
pode ser escrito como
(2.17)

Isso é útil porque revela que existem três efeitos diferentes que regem os níveis de P&D
ideais. O primeiro é o que poderíamos denominar de efeito de apropriabilidade: quanto
maior a demanda (ou demanda líquida, a – C), mais forte o incentivo para investir em
P&D. Esse termo diminui com n e é mais elevado quando n = 1, isto é, quando um monopólio está presente. O segundo termo é o efeito da concorrência. Quando há um monopólio (n = 1), esse termo desaparece completamente, embora seja estritamente positivo
quando há concorrência: ele, portanto, capta o incentivo para inovar determinado pela
existência de competição. Observe que os efeitos da concorrência aumentam com n, mas
em um ritmo mais lento à medida que n aumenta: 2n (n − 1)/(1 + n)2 é côncava em n e
atinge uma assíntota quando n → ∞. O terceiro termo capta, por sua vez, o custo marginal de P&D, e o parâmetro de eficiência g é o único parâmetro que o afeta. Existe uma
interação entre esses efeitos que determina o nível de P&D escolhido no equilíbrio pelas
empresas e como o número de empresas afeta as soluções de equilíbrio.
Se nos concentrarmos no equilíbrio simétrico xi = x = x, obteremos o equilíbrio no
nível de P&D para cada empresa:
(2.18)

A partir dessa solução, podem-se obter, por substituição, os níveis de equilíbrio de
quantidade, preço e lucro (omitidos por brevidade). O nível total de P&D na indústria
será dado por Rc = nxc = 2n2 (a − C) / [ g (1 + n)2 − 2n]. Note que
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(2.19)

A última expressão nos diz que quanto mais empresas na indústria (ou seja, quanto mais
concorrência no mercado), maior a quantidade de P&D conduzida. No entanto, isso não
significa necessariamente que o bem-estar aumenta à medida que n aumenta. Pode ser
que exista muita P&D em relação ao ideal para a sociedade (isto é, que muitos recursos
são despendidos em P&D).
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Figura 2.1 Bem-estar W c como função do número de empresas n (a = 1; c = 0,5; g = 4).

Para esse propósito, vamos primeiro calcular o bem-estar em concorrência. Como de
praxe, tomamos o bem-estar como W = EC + EP. No nosso caso

EC

(2.20)

e os lucros totais são

EP

(2.21)

Portanto, o bem-estar será dado por

(2.22)

que é uma função não monotônica em n.
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Como mostra a Figura 2.1, a função de bem-estar W c (n) aumenta até determinado
valor nm (g) e, em seguida, diminui, com uma assíntota horizontal em W = (a − C)2/2. Em
outras palavras, um aumento da concorrência (no sentido de um aumento no número de
empresas no mercado), em relação a níveis iniciais baixos (quando a apropriabilidade é
alta), eleva o bem-estar; mas quando a concorrência é intensa o suficiente, um novo aumento nela levaria à redução do bem-estar, já que um aumento no número de empresas n
não adiciona muito aos níveis de P&D (e, portanto, às quantidades vendidas no mercado),
mas reduz os lucros. Note que, quando n aumenta, haverá maior número de empresas
que terão de arcar com os custos de P&D, e tal duplicação de custos gera ineficiência
produtiva.
2.3.3 Apropriabilidade e P&D*

Suponha um duopólio de bem homogêneo em que as empresas têm níveis iniciais de
custo marginal c. A demanda do mercado é q = a – p; a função de custo é Ci = (c − xi − lxj)
qi − x2i , onde xi são os investimentos em P&D realizados pela Empresa i (i, j = 1, 2; i ≠ j).
Aqui P&D toma a forma de uma inovação de processo (que reduz o custo de produção) e,
em prol da simplificação, é determinista. Suponha também que existam spillovers de P&D
(ou externalidades): uma fração l ∈[0, 1] do dispêndio em P&D feito por uma Empresa i
beneficiará sua concorrente j (e vice-versa). Essa é uma forma grosseira, mas simplificada,
de formalizar a ideia de que as inovações podem ser (parcial ou completamente) copiadas,
imitadas ou submetidas à engenharia reversa por concorrentes. O jogo pode ser descrito
da forma que se segue: Em primeiro lugar, as empresas têm de decidir simultaneamente
seus níveis de investimento em P&D xi; em seguida, passam a competir por preços. O
objetivo aqui é comparar os resultados de equilíbrio com e sem patentes.

Duopólio sob concorrência por preços Note que se pode imediatamente descartar
o equilíbrio quando ambas as empresas inovam, já que, pelo menos, uma não será capaz
de recuperar o custo fixo das despesas com P&D. No equilíbrio do jogo completo, apenas
uma inova. Em geral, há dois casos possíveis para considerar. (1) A inovação é drástica.
Nesse caso, o preço de monopólio da empresa inovadora é mais baixo que o custo da não
inovadora. Para que isso ocorra, a seguinte condição deve valer: (a + c − x)/2 < c − lx,
ou x ≥ (a − c)/(1 − 2l). (2) A inovação é não drástica. Nesse caso, x < (a − c)/(1 − 2l).
Focalizamos aqui inovações não drásticas (pode ser demonstrado que, no equilíbrio desse
modelo específico, o nível ótimo da inovação corresponde ao não drástico).
Vamos agora olhar para o estágio de P&D e encontrar o valor ideal de x. A função lucro da empresa inovadora será dada por nd = x (1 − l) (a − c + lx) − x2. Note que x (1 – l) é
a margem de lucro da inovadora: quanto maior o spillover l, menor seu poder de mercado.
Resolvendo ∂πnd /∂x = 0, segue-se que a função πnd tem um máximo de x* (l) = (1 − l)
(a − c) / [2 − 2l (1 − l)], que é o nível de equilíbrio de P&D. Note que quanto maior o spillover l, menor o nível de P&D realizado no equilíbrio.
Patentes (ausência de spillovers) Imagine agora que uma patente é concedida à empresa que realiza uma inovação. Como antes, sabemos que as duas companhias iriam
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competir à la Bertrand: no equilíbrio em estratégias puras apenas uma delas fará uma
quantidade positiva de P&D. O tratamento é o mesmo do caso anterior, mas, para o valor
particular em que l = 0, isto é, nenhum spillover pode surgir (a patente está protegendo a
empresa inovadora de spillovers).
O nível ótimo de P&D sob patentes será, portanto, xp = x* (l = 0) = (a – c)/2. Claramente,
p
x > x* (l) para todo l > 0: há sempre mais P&D com patentes.

Conclusões Neste simples modelo, uma patente melhora o bem-estar. Por conta dos

spillovers, P&D é um bem público. Já que as empresas não são capazes de se apropriar de
seus esforços de P&D, investirão menos nessa área do que o ideal para a sociedade. A patente remove a externalidade negativa criada pelos spillovers e restaura os incentivos para
se realizar P&D.
Uma qualificação final: esse modelo simples não capta outro importante aspecto das
patentes, o fato de que uma empresa só obtém uma patente se revelar completamente sua
tecnologia a outras. O propósito dessa regra é compartilhar perfeitamente (pelo menos,
em princípio) a tecnologia com a empresa inovadora e permitir seu uso tão logo o período
da patente expire.
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Quadro 2.4 Concentração sob livre-entrada*
Um exemplo simples* Considere um produto homogêneo que pode ser produzido

por duas empresas diferentes e, no entanto, perfeitamente idênticas (possuem a mesma
tecnologia e são igualmente eficientes) e analise o seguinte jogo. No primeiro estágio, as
duas precisam decidir se entram ou não na indústria. Se decidirem que sim, irão incorrer
no custo fixo de estabelecimento f, necessário para dar início a uma produção. Uma vez
realizado o investimento, o custo f é afundado e não poderá ser recuperado se a empresa
decidir sair da indústria. No segundo estágio, a decisão é sobre a escolha de preços, isto é,
elas jogam um jogo de Bertrand. A cronologia desse jogo reflete a ideia de que a decisão de
entrada é de longo prazo, enquanto as decisões de preço são de curto prazo. O conceito de
equilíbrio para um jogo de multiestágio como esse é do padrão de equilíbrio de Nash de
subjogos perfeitos, encontrado pela busca primeiro do último estágio e movendo-se em
indução reversa (ver o Capítulo 8).
Para encontrar uma solução, partimos do subjogo de preços. Aqui, encontramos três
possibilidades. A primeira é que ambas as empresas terão entrado no estágio anterior. Por
conta da concorrência por preços, vão obter lucro bruto zero. A segunda opção é que apenas uma tenha entrado. Nesse caso, ela obterá lucros de monopólio ΠM (que, presumimos,
sejam maiores que os custos fixos f) e a outra empresa, lucro zero. A terceira possibilidade
é que nenhuma entre na indústria, o que implica lucro zero para ambas. Uma vez que as
soluções para o último estágio do jogo estejam colocadas, podemos passar para o primeiro
estágio.
A matriz de ganhos no primeiro estágio do jogo está sumarizada na Tabela 1. Note
que, quando ambas as empresas entram, elas incorrem em perdas, em função dos custos
fixos de instalação. Existem dois equilíbrios nessas estratégias puras do jogo. Um (E, NE)
em que a Empresa 1 entra e a 2 não; o outro (NE, E) em que a 2 entra e a 1 não. Considere
primeiro o par (E, NE). Para que esse par seja um equilíbrio, cada empresa não deve ter
incentivo para se desviar, haja vista a estratégia do outro jogador. Se a Empresa 1 se desvia
da estratégia “entrar”, por conta da estratégia “não entrar” da empresa 2, obterá um ganho
0 < ΠM – f. O desvio é claramente não lucrativo. O outro desvio possível é que a Empresa
2 escolha “entrar” por conta da estratégia de entrada da Empresa 1. Nesse caso, a Empresa
2 obterá um ganho de – f < 0, situação pior que a de lucro zero associada à decisão de
não entrada. O desvio, nesse caso, também não é lucrativo. Assim, o par (E, NE) é um
equilíbrio. Uma vez que o par é perfeitamente simétrico, depreende-se que o par (NE, E)
é também um equilíbrio.
Tabela 1 O jogo de entrada
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A despeito de qual empresa acabe como única produtora, uma estrutura monopolista
surgirá no mercado. A despeito da livre-entrada, o resultado de mercado será um monopólio, e o monopolista realizará lucros supranormais. Esse exemplo simples mostra que
a antecipação da competição de mercado faz uma das empresas não entrar no mercado,
mesmo que a entrada não seja restrita. O mesmo argumento é desenvolvido a seguir, em
um contexto mais sofisticado.

Propriedade da finitude em modelos de diferenciação vertical*

Uma das contribuições recentes mais importantes aos modelos de oligopólio é o trabalho de Shaked e
Sutton (1982, 1983, 1987). Eles analisam um modelo de diferenciação vertical de produto,
que é um modelo em que os consumidores concordam com determinado ordenamento
de produtos com diferentes qualidades. Embora todos concordem acerca da qualidade
dos bens, existem diferenciais de renda que impedem que todos comprem os melhores
produtos. Shaked e Sutton (1982, 1983) analisam o jogo no qual as empresas escolhem
se entram ou não na indústria no primeiro estágio, escolhem a qualidade do bem no segundo estágio e o preço no terceiro estágio. Eles mostram que o número de empresas que
podem coexistir em uma indústria descrita com as características mencionadas anteriormente é delimitada por cima quando o tamanho do mercado tende ao infinito. No limite,
se a distribuição de renda for suficientemente restrita, apenas uma empresa operará na
indústria, a despeito da livre-entrada e do número de ofertantes potenciais. Além disso, o
monopolista realizará ganhos supranormais. Esse resultado está em agudo contraste com
os modelos-padrão de bem homogêneo com competição de Cournot e de diferenciação
de produto horizontal (ou seja, modelos em que os consumidores diferem em suas preferências sobre variedades de um mesmo produto), em que um aumento no tamanho de
mercado permite que mais empresas cubram seus custos fixos, levando a estruturas de
mercado mais fragmentadas.
A intuição para o resultado da propriedade de finitude, em termos muito frouxos, é
como se segue. Imagine que uma empresa nova considere entrar em uma indústria monopolizada por uma companhia que produza um bem de qualidade. Se a nova entrante escolher uma qualidade u2 < u1, terá então de oferecer seu produto a um preço menor também, já
que os consumidores têm uma preferência por qualidade. No entanto, a competição vai empurrar para baixo os preços do bem de alta qualidade, tornando-o mais atrativo para todos
os consumidores. No caso extremo em que pessoas têm rendas suficientemente similares
(ou, de forma equivalente, gosto por qualidade), todos continuarão a adquirir o bem de alta
qualidade, a despeito do aparecimento do bem de qualidade nova (mais baixa). Note também que, devido à competição por preços no mercado, as empresas nunca escolherão uma
qualidade similar àquela pré-existente, uma vez que isso aumentaria a competição. Produzir
bens de qualidade idêntica os transformaria em bens homogêneos, levando o jogo no último
estágio parecer um jogo de Bertrand, com lucro zero no equilíbrio.
A nova entrante deve, então, poder entrar no mercado com um bem de qualidade
superior a u1, mas, nesse caso, a incumbente deverá ser forçada a deixar o mercado. Do
ponto de vista do resultado final em termos de bem-estar, não fará qualquer diferença
qual das empresas ficará no mercado no equilíbrio. Contudo, é improvável que a entrante
seja capaz de substituir a incumbente, em função das vantagens do pioneiro.
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O resultado da propriedade da finitude fundamenta-se em várias hipóteses, das quais
as mais fortes são: os custos de se produzir um bem de mais alta qualidade recai sobre os
custos fixos de investimentos em P&D e propaganda, mais que em custos variáveis, como
melhores matérias-primas e mão de obra mais capacitada. Se essa hipótese for relaxada, a
empresa de qualidade superior terá custos variáveis mais elevados que a de baixa qualidade, e isso restringirá suas possibilidades de reduzir preços. Sob custos fixos da qualidade
e custos marginais idênticos, uma empresa de alta qualidade tem melhor habilidade para
estabelecer preços em níveis tão baixos quanto a de baixa qualidade e de roubar participação de mercado (lembre-se de que, a preços idênticos, todos preferirão comprar o produto
de maior qualidade). Mas sob custos variáveis da qualidade, a empresa superior depara-se
com custos marginais mais elevados também, o que reduz sua capacidade de competir por
preços. Assim, a propriedade da finitude não vale quando os custos variáveis de qualidade
são relativamente mais importantes que os custo fixos de qualidade, tal como demonstrado por Shaked e Sutton (1987).
Shaked e Sutton (1987) e Sutton (1991) reformulam a propriedade da finitude resultando em uma versão mais fraca, porém mais robusta, no sentido de que passa a valer
para uma série maior de especificações, em particular para quando as empresas produzem
bens que não são qualitativamente diferentes, mas são também diferenciados horizontalmente. De acordo com essa versão, conforme cresce o tamanho do mercado, um número
muito grande de empresas pode sobreviver na indústria, mas sempre existe uma cuja participação de mercado é significativamente delimitada distante de zero (enquanto, no caso
de bens homogêneos, quando o número de empresas tende ao infinito, a participação de
mercado tende a zero).
Sutton (1991) testa seu modelo e reúne impressionantes evidências econométricas,
assim como estudos de caso, em favor desse resultado. Em particular, o papel crucial desempenhado pelas despesas de propaganda (que permitem às empresas aumentar a qualidade percebida pelos consumidores acerca dos produtos) emerge de maneira muito clara.
Em muitos dos setores analisados (indústria de comida e bebida), as empresas são capazes
de conquistar grande participação de mercado, aumentando suas despesas em propaganda. Quando as participações de mercado aumentam, os gastos em propaganda tendem
a crescer também, uma vez que existe um incentivo para aumentar a qualidade (o custo
marginal dos gastos com o aumento de qualidade é inalterado, mas o benefício marginal
é maior, por conta do tamanho de mercado maior). Isso eleva os custos afundados com
os investimentos necessários e tende a limitar o número de empresas no mercado. Mais
precisamente, novas entrantes poderão ainda chegar à indústria e conseguir operar lucrativamente, mas terão de se apoiar em uma estratégia de baixo preço, baixa qualidade, que
não desafie as posições de mercado das incumbentes.
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Quadro 2.5 Um Modelo de Redes (Físicas)*

Nesta seção, apresentamos um modelo simples de redes físicas (de comunicações) proposto por Fumagalli, Karlinger e Motta (2003), para ilustrar o problema da coordenação
que surge para os consumidores quando externalidades de rede existem e mostrar que isso
pode resultar no fato de um entrante ficar fora da indústria mesmo que seja um produtor
mais eficiente.
De acordo com Katz e Shapiro (1985), presuma que os consumidores valorizem um
bem de rede i, da forma que se segue:
(2.23)

onde r é o valor intrínseco do bem na ausência dos efeitos de rede, νi (n) é a avaliação do
bem (n consumidores ligam-se à rede i) e esse é o preço que os consumidores devem pagar
para ligar-se à rede i. Por simplicidade, presuma que r = 0, de forma que o bem de rede
tenha valor apenas para seu componente de rede.
Presuma que νi (n) é não decrescente e côncava, mas depois de certo número de consumidores z, a rede exaure suas externalidades positivas. Em outras palavras, νi (z) =
νi (z + j) para todo J > 0. (A razão por trás dessa hipótese será explicada brevemente.)
Presuma também que νi (1) = 0: não há valor em se adquirir um bem de rede do qual se é
o único consumidor.
No mercado, para esse bem de rede, há uma incumbente I e uma potencial entrante
E. A entrante é mais eficiente e pode produzir ao custo cE < cI. As duas redes são homogêneas no sentido de que têm o mesmo tamanho e criam as mesmas externalidades para
seus consumidores: νI (·) = νE (·) = ν (·). Presuma também que a entrante tenha um custo
fixo de entrada arbitrariamente pequeno, para enfatizar que as barreiras à entrada advêm
apenas dos efeitos de rede.
Há dois grupos de consumidores, cada um de tamanho z. O primeiro grupo (“antigos”)
de consumidores já adquiriu o bem da incumbente no passado e desfrutou de uma utilidade ν (z). O segundo grupo de (“novos”) consumidores acabou de entrar no mercado.
Note que a hipótese de que a incumbente já tenha atendido a z consumidores no passado tem um duplo papel. Em primeiro lugar, implica que os novos consumidores, caso
venham a aderir à rede da incumbente, não gerarão novas externalidades sobre os antigos
z consumidores; em segundo lugar, a assimetria entre a incumbente e a entrante é máxima, pois a incumbente já atingiu o nível máximo possível de externalidades.
O jogo é conforme se segue:
1. E decide se entra ou não.
2. As empresas ativas estabelecem preços simultaneamente. Presuma, por enquanto,
que os preços sejam os mesmos para todos os consumidores.
3. Os compradores decidem a que rede se conectar e pagam PI ou PE.
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Dois tipos de equilíbrio Existem dois tipos muito diferentes de equilíbrio no jogo. O
primeiro é um equilíbrio de “entrada”, em que a entrante chega ao mercado, e os novos
consumidores aderem à sua rede. O segundo é um equilíbrio ineficiente de “persistência
do monopólio”, em que os consumidores falham em se coordenar com relação ao resultado mais eficiente. Vamos caracterizar e provar a existência de cada um dos equilíbrios
em seguida.
Equilíbrio de entrada Considere o seguinte equilíbrio de entrada: E entra, I estabelece
um preço cI, e E, um preço ligeiramente abaixo cI, e todos os z novos consumidores aderem à rede da entrante.
Para entender porque se trata de um equilíbrio, considere os consumidores primeiro.
Nesse equilíbrio, eles têm um excedente ν (z) – cI. Se um deles se desviar e adquirir um
produto de I enquanto todos os outros continuarem aderindo à rede de E, ele obterá uma
utilidade ν (z) – cI . Por conseguinte, não terá incentivo para se desviar.
As empresas tampouco terão incentivo para se desviar. A Empresa I não teria incentivo
para reduzir preços, já que, se obtivesse consumidores, realizaria perdas. A Empresa E não
teria incentivo para aumentar seu preço, porque, se o fizesse, os consumidores a trocariam
pela incumbente.
Equilíbrio da persistência do monopólio (ou da descoordenação)

Um equilíbrio
com descoordenação é como se segue: E não entra, I estabelece seu preço pI = ν (z), dessa
forma extraindo todo o excedente dos consumidores, e todos os novos consumidores z
aderem à rede da incumbente I.
Para entender como isso é um equilíbrio do jogo, considere o caso em que a entrante
chegou ao mercado e ofereceu um preço baixo como cE. É fácil ver que o fato de todos
comprarem da incumbente ainda é um equilíbrio de Nash no estágio dos consumidores
do jogo. No equilíbrio proposto, todos os consumidores compram o produto da incumbente e obtêm excedente zero. Contudo, se nenhum deles desvia e compra de E, já que
todos os outros compram de I, ele obteria a utilidade ν (1) – cE = – cE. Por conseguinte,
pioraria sua posição.
Assim vemos que para as empresas, nesse equilíbrio, I não tem incentivo para alterar
seu preço (ela obtém ganhos de monopólio), e E não tem incentivo para se desviar, pois, se
entrasse, não seria capaz de recuperar seus gastos em custos fixos, mesmo que pequenos.
Este é claramente um equilíbrio de descoordenação, no sentido de que os consumidores são incapazes de se coordenarem da forma mais conveniente entre si. Fossem eles
capazes de se coordenar e decidir em conjunto, o único equilíbrio do jogo seria aquele em
que a entrada ocorre. Por outro lado, a incumbente pode também recorrer a estratégias
para excluir a entrada, conforme veremos agora.

Discriminação de preços para excluir a entrada em uma indústria de rede

Presuma
agora que a incumbente possa discriminar preços entre seus consumidores e que seus custos não sejam muito elevados, ou seja, 2cI < ν (2) + cE. Por simplicidade, estabeleça z = 2
e chame os novos Consumidores de 1 e 2. Agora mostre que se uma entrante chegasse
e oferecesse um produto de rede a um preço cE, não angariaria qualquer demanda se a
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incumbente fosse capaz de discriminar seus preços. Assim, o único equilíbio do jogo seria
aquele com persistência do monopólio.
Se um entrante estabelece um preço ce, e uma incumbente, estabelece preços p1 e p2 os
ganhos dos consumidores serão iguais ao que mostra a Tabela 1. Um equilíbrio de entrada
correspondente ao par (comprar E, comprar E) não existe mais. Se ambos os consumidores compraram da entrante, a incumbente irá desviar e oferecer um preço. p1 < cE para
um comprador, digamos, o Consumidor 1, e o preço P2 = ν (2) para o outro consumidor.
O Consumidor 1 decidiria comprar de I, a despeito da decisão do outro consumidor. Se
o Consumidor 2 comprar de E, o Consumidor 1 obterá o excedente ν (2) – p1 comprando
de I e ν (2) – cE comprando de E. Como P1 < cE, o primeiro é mais alto. Se o Consumidor
2 comprar de I, o Consumidor 1 obterá o excedente ν (2) – p1 comprando de I, e – cE comprando de E. Também nesse caso, ele estará em melhor situação comprando de I. Como
o Consumidor 1 compraria de I, o melhor para o Consumidor 2 seria comprar de I (ν (2)
– p2 = 0 > cE). Assim, os desvios da incumbente são seguidos por ambos os consumidores
que adquirem seus produtos.
Tabela 2 Ganhos dos consumidores 1 e 2 sob discriminação de preços

comprar I

comprar E

comprar I
comprar E

Mas será lucrativo para a incumbente desviar e deter a entrada? Claramente, não será
lucrativo se ela tiver de ofertar um preço abaixo do custo para cada um dos compradores.
No entanto, sob discriminação, ela poderá oferecer preço abaixo do custo para apenas
um dos compradores, enquanto estabelece preço de monopólio para o outro. Se as rendas
totais forem superiores aos custos totais (ν (2) – p1 ≥ 2cI), o desvio poderá ser lucrativo.
Como supostamente ν (2) + cE > 2cI, se ambos os compradores decidirem comprar de E,
a incumbente poderá ter um incentivo para desviar, e o equilíbrio de entrada poderá não
existir.
Por sua vez, um equilíbrio com persistência de monopólio ainda existe. Já que 0 > – cE,
nenhum consumidor tem incentivos para se desviar.
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Quadro 3.1 Poder de mercado, participações
de mercado e concentração*

Suponha que estejamos interessados em estudar o poder de uma Empresa i em determinado mercado (bem-definido). Presuma também que todas as empresas competem em
quantidade, produzem um bem homogêneo (há somente um preço de mercado p) e têm
um custo marginal ci. Os lucros da i podem ser escritos como
(3.1)

onde
é o produto total da indústria, e qi e q j denotam, respectivamente,
o produto da Empresa i e o de qualquer das concorrentes j. A maximização de seus lucros
dada pelo produto das concorrentes leva à seguinte CPO:
(3.2)

O preço de equilíbrio p* no mercado será definido pela solução das CPOs. A tal preço, a
CPO para a Empresa i pode ser reescrito como
(3.3)

Dividindo ambos os lados da equação por p*, multiplicando e dividindo por Q o lado
direito, e notando que, em um equilíbrio de Nash, as quantidades das rivais são dadas (de
modo que a produção de uma unidade adicional pela empresa corresponde à produção
adicional pela indústria como um todo: dQ/dqi = 1), temos
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(3.4)

que se pode, finalmente, reescrever como
(3.5)

onde Li é o índice de Lerner do poder de mercado da Empresa i, mi é sua participação de
mercado, e  = − (dQ/Q)/(dp/p) é a elasticidade da demanda de mercado com relação ao
preço. Note que, para o caso do monopólio, encontra-se a bem conhecida relação Li = 1/.
A partir desse resultado, pode-se encontrar um índice de poder de mercado para a ine usando (3.5), obtém-se
dústria como um todo. Denotando tal índice como
(3.6)

onde
é o índice Herfindahl–Hirschman de concentração. Esse índice estabelece que há uma relação direta entre o grau de concentração industrial e o grau médio
de poder de mercado, resultado usado para justificar o papel proeminente atribuído pelo
Do J ao HHI como filtro na análise de fusões.
Outros trabalhos mostraram que o índice de Lerner individual depende da participação de mercado assim como das elasticidades de demanda de mercado e de oferta dos
concorrentes. Isso enfatiza que o poder de mercado da Empresa i é restrito na medida em
que a concorrência responde a um aumento nos preços da Empresa i aumentando sua
produção.
3.1.2 Técnicas econométricas: avaliação direta de poder de mercado*

O propósito desta seção é fornecer um panorama de duas técnicas quantitativas recentes,
usadas para avaliar o poder de mercado e estimar os efeitos prováveis de fusões. A seção
“Elasticidade da demanda residual” (a seguir) descreve brevemente o método com base
no cálculo de estimação de elasticidades de demanda residual, e a seção “Modelos Logit”
(mais adiante) lida com modelos de demanda logit, que podem ser usados tanto para estimar poder de mercado quanto para simular efeitos de fusões.
A razão para a popularidade dessas duas técnicas é que ambas permitem reduzir a dimensionalidade dos problemas quando lidamos com indústrias de produtos diferenciados
(modelos logit e métodos de elasticidade de demanda residual, por conseguinte, proveem
duas respostas alternativas para o mesmo problema). Suponha que se queira estimar o
poder de um mercado caracterizado por n produtos diferenciados. Uma abordagem natural seria especificar um sistema de n equações de demanda, em que a demanda de cada
produto seria expressa como uma função dos preços de todos os produtos do mercado.
Mesmo com demandas lineares ou log-lineares, estimar tais sistemas de equações implicaria estimar mais de n2 parâmetros, uma vez que cada uma das n equações de demanda teria
de conter os preços dos n produtos mais todas as outras variáveis explicativas. É claro que
conforme n cresce, o problema da dimensionalidade se torna mais importante (mesmo
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que se imponha restrição ao modelo, como simetria). Modelos de análise da demanda
residual e logit oferecem duas maneiras de lidar com o problema da dimensionalidade.
Uma análise completa desta e de outras técnicas está além do escopo deste livro, mas
as notas que se seguem, embora breves e incompletas, podem dar uma ideia da ajuda que
a moderna econometria e ferramentas de computação podem fornecer a casos concretos
do antitruste.
3.1.3 Elasticidade da demanda residual*

Uma técnica quantitativa muito útil para avaliar o poder de mercado e verificar os efeitos
de fusões deve-se a Baker e Bresnahan (1985, 1988) e tem base na estimação direta das
elasticidades de demanda residual. Recuperamos aqui brevemente os principais aspectos
dessa técnica.
Já mencionamos o problema da dimensionalidade quando se lida com produtos diferenciados. Um problema adicional surge porque o aumento de preços da Empresa A não
deixará o ambiente de preços inalterado para as demais empresas: para uma correta avaliação do poder de mercado usufruído pela companhia, deve-se também avaliar em que
medida o aumento de preço será seguido pelas concorrentes. Isso adiciona complexidade
à tarefa de avaliar poder de mercado.
A estimação da função de demanda residual é uma técnica que simplifica consideravelmente a tarefa e reduz a necessidade de dados. Para avaliar o poder de mercado da
Empresa A, essa técnica envolve a estimação de apenas um coeficiente. É a elasticidade da
sua função de demanda residual, a função de demanda com a qual a Empresa A se defronta
uma vez que se leva em consideração a reação de todas as demais companhias. Em vez
de se perguntar por qual percentual um aumento de preços da Empresa A aumentaria a
demanda da Empresa B, C, e daí por diante, a técnica pergunta por qual percentual um
aumento de preço da Empresa A decresceria sua demanda residual, ou seja, depois que
todas as concorrentes tivessem atendido às suas demandas. Uma baixa estimativa de elasticidade de demanda residual sugeriria um alto poder de mercado por parte da Empresa
A, ou seja, uma considerável parte dos consumidores continuaria a comprar de A em vez
de migrar para outras companhias (ou cessar de comprar o produto) e vice-versa, uma alta
estimativa sugeriria baixo poder de mercado.
Regredir a função de demanda residual isoladamente resultaria em um estimador não
consistente, dado que o preço (e a quantidade) de equilíbrio são conjuntamente determinados tanto pela demanda quanto pela oferta programadas da empresa. Por conseguinte,
a estimação da elasticidade de demanda residual é usualmente acompanhada pelo uso do
método de variáveis instrumentais (para o qual serão necessários dados de custos específicos da empresa cujo poder de mercado se deseja avaliar) para resolver o problema de
simultaneidade e obter estimadores consistentes. Note que a estimação da demanda residual não nos pode dizer se o poder de mercado é baixo por conta da concorrência advinda
da Empresa B ou C ou de outra, já que as concorrentes são consideradas coletivamente, e
seu papel em restringir o poder de mercado da Empresa A não pode ser individualizado.
Contudo, a vantagem desse método é que permite salvar os dados requeridos para se
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operar uma avaliação econométrica acerca do poder de mercado de uma empresa. Uma
vez que muito frequentemente dados em nível desagregado são escassos ou difíceis de se
obter, esse é um passo importante para a viabilidade da aplicação de métodos quantitativos para a análise de poder de mercado.
A aplicação desse método para a análise de fusões é direta. Imagine que se esteja interessado em saber o poder de mercado usufruído pela empresa que resulta da fusão de A
e B. Pode-se utilizar a técnica descrita anteriormente com ligeiras modificações, computando duas elasticidades da demanda residual (parciais) para cada uma das empresas. Por
pr
exemplo, para a A, a primeira de suas elasticidades próprias, AA, que estima a redução
percentual na demanda percentual da Empresa A que se segue a um aumento de 1% no
pr
preço de A; a segunda é a elasticidade cruzada AB , que estima o aumento percentual na
demanda residual da Empresa A que se segue a um aumento de 1% do preço da Empresa
B. Isso ajuda a entender como duas se restringem mutuamente no mercado. Subtraindo as
pr
pr
duas elasticidades estimadas obtidas, obtém-se o valor ( AA − AB ), a avaliação do poder
de mercado usufruído pela companhia em fusão. Essa diferença expressa a ideia de que,
quando os agentes coordenam suas ações e aumentam seus preços simultaneamente, a
Empresa A perde todos os consumidores, que migram outras empresas, menos aqueles
que teriam se dirigido à B se a fusão não tivesse ocorrido (e ela tivesse, por conseguinte,
precificado seu produto independentemente da A).
Dessa forma, com relativamente pouco requisitos de dados, é possível obter uma estimativa dos prováveis efeitos de uma fusão. Essa técnica vem sendo crescentemente usada
por economistas especialistas em processos julgados em tribunais administrativos ou judiciais, e, embora seja improvável que avaliação de fusões tenham base unicamente nisso,
a técnica certamente complementa outras informações coletadas e a análise do mercado
no qual a fusão ocorreu. A estimação da demanda residual pode também ser usada para
definir o mercado relevante em casos de fusão, como explicado por Scheffman e Spiller
(1987).

Estimação da elasticidade de demanda residual**

Considere uma indústria com n
empresas produtoras individuais. Primeiramente, queremos derivar a demanda residual
enfrentada por cada uma e ver como pode ser usada para estimar seu poder de mercado.
Em seguida, estendemos essa abordagem para estimar o poder de mercado criado pela
fusão.
A demanda direta enfrentada por uma empresa i = 1, ..., n pode ser escrita como
(3.7)

onde as variáveis em negrito indicam vetores e – i refere-se a todas as outras empresas
que não i. O vetor y denota um vetor (de tamanho S) de variáveis exógenas que afeta a
demanda.
Para cada uma das empresas, as condições de primeira ordem da maximização de
lucro definem as funções de melhor resposta
(3.8)
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onde w denota o vetor de tamanho L que contém as variáveis de custo específicas da indústria, e ci denota o custo especifico da Empresa i. Da expressão anterior, pode-se obter o
vetor das funções de melhor resposta para todas as empresas, exceto a i, como
(3.9)

onde c–i denota o vetor de todos os custos variáveis específicos da Empresa i. Substituindo
de volta na demanda direta, obtemos a função de demanda residual da Empresa i,
qir = Di ( pi , p− i ( pi , y, w, c− i ), y) ou, mais simplesmente,
(3.10)

A equação a ser estimada tomará, então, a forma
(3.11)

onde ai é a constante; bi é a estimativa da elasticidade da inversa da demanda residual
(porque d ln qir / d ln pi = − (dqir / qir )/ (d pi / pi ) = iir ); os coeficientes is, il, ik são os parâmetros da demanda, custos de toda a indústria que não da Empresa i ; e i é o termo de
erro.
Contudo, regredindo (3.11) isoladamente não se obtém um estimador consistente, na
medida em que há um problema de simultaneidade entre pi e qi conjuntamente determinado no sistema de demanda e oferta [ambos são variáveis endógenas, e pi aparece no lado
direito da equação (3.11)].
Tipicamente, esse problema é resolvido estimando a equação (3.11) pelo uso do método de variáveis instrumentais. Nesse caso, o método implica usar ci como instrumento
para o preço pi, dado que ci (o custo específico da empresa para i), correlacionado com
o preço pi , não é correlacionado com seus resíduos e não é uma variável explicativa em
(3.11).
Fazendo isso, obtemos um estimador da elasticidade de demanda residual da Empresa
i, que, por sua vez, é um estimador de seu poder de mercado: quanto menor o valor do
estimador de rii , maior o poder de mercado da empresa.
Note que os únicos dados no nível da empresa necessários para esse método são os relativos a preço, quantidade e custos específicos da companhia, em cujo poder de mercado
estamos interessados.

Elasticidade de demanda residual em análise de fusões O mesmo método pode ser

aplicado à análise de fusões para estimar o poder de mercado conjunto de duas empresas
que se fundem. Suponha que estejamos interessados no provável impacto de uma fusão
entre duas empresas, 1 e 2, em uma indústria de n empresas. Procedendo de forma similar
à que fizemos anteriormente, obtemos as funções de demanda residual (parciais) para 1
e 2 como
(3.12)
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Que, em logaritmos, se tornam

  

(3.13)

Usando as variáveis de custo específicas das empresas, c1 e c2, como instrumentos para
p1 e p2, e regredindo conjuntamente as duas curvas de demanda residuais parciais (3.13),
os coeficientes bii, bij fornecem um estimador das elasticidades de demanda residual
pr
pr
pr
pr
pr
pr
ii = − (dq i / q i )/ (d pi / pi ) e i j = (dq i / q i )/ (d p j / p j ).
Esses coeficientes proveem um estimador não apenas do poder de mercado de cada
uma das empresas, mas também de quanto o poder da Empresa 1, digamos, é restringido
pela Empresa 2 (e vice-versa). Note que o valor (bii = bij) fornece um estimador do poder
de mercado de que as fusionadas desfrutarão no mercado, enquanto as diferenças entre os
coeficientes nos informam quanto decrescerá a demanda com a qual a Empresa 1 se defronta se ambos os preços p1 e p2 aumentarem no mesmo percentual após a fusão. Quanto
menor o valor estimado dessa diferença, provavelmente maior será o poder de mercado
a ser desfrutado pelas empresas em processo de fusão, e, consequentemente, maiores os
efeitos adversos (outras coisas permanecendo iguais, evidentemente).
3.1.4 Modelos Logit**

Nesta seção, apresentamos brevemente os principais aspectos da técnica baseada no modelo de demanda logit multinomial, derivado do modelo de comportamento do consumidor de escolha discreta. Os modelos logit, desenvolvidos por McFadden (1973), nos permitem reduzir de forma drástica os problemas de dimensionalidade quando lidamos com
produtos diferenciados. Eles tornaram-se muito populares nos últimos anos e têm sido
utilizados para estimar poder de mercado das empresas e testar se há colusão na indústria. Esses modelos proveem também uma base para simulações cujo objetivo é prever os
prováveis efeitos de fusões, ou seja, a extensão em que o poder de mercado será exercido
pelas empresas em fusão.

O modelo de demanda logit

Suponha que existam n produtos mutuamente excludentes para os consumidores e que exaurem as possibilidades de escolhas do conjunto
C. Presuma que o Consumidor i obtenha a seguinte utilidade por consumir o Produto j:
(3.14)

onde a variável explicativa, o preço, é específico da alternativa (ou seja, refere-se aos produtos) e tem os mesmos coeficientes para todas as alternativas (bj = bk = bj para todo j e
k), aj é uma constante específica do produto, e o componente randômico eij pode ser as
características não observadas do produto ou as preferências (igualmente não observáveis) do indivíduo i .
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A maximização da utilidade individual dá a probabilidade de que j seja escolhido pela
população de todos os consumidores
(3.15)

que pode ser reescrito como
  

para todo

(3.16)

Note que cada (eik – eij) é uma variável aleatória. Ao especificar a distribuição para todos
os resíduos, pode-se obter a distribuição cumulativa conjunta da variável randômica multivariada (de dimensões n – 1), que expressa pj , a probabilidade de escolha do produto j,
como a função das características do produto e parâmetros. Mais especificamente, é possível provar que, se todos os resíduos são distribuídos de maneira idêntica e independente,
obtém-se que, de acordo com a distribuição de valor extremo, pj assume uma função de
distribuição logística (ANDERSON et al., 1992: 39–40):
(3.17)

Estimação dos modelos logit Os parâmetros que se gostaria de estimar em um modelo logit são aqueles pertencentes a uma funções de utilidade, quais sejam, aj s e b. Agora
que conhecemos a probabilidade pj, e dada a disponibilidade de dados da escolha individual e de preços, o método de Máxima Verossimilhança pode ser utilizado para estimar os
parâmetros aj s e b. Para resolver o problema da indeterminação inerente ao modelo logit,
um dos aj deverá ser estabelecido como igual a um valor arbitrário, e o enésimo produto
será tomado como um bem externo, cujo preço presumivelmente será zero. Chame de
bens internos todos os bens, menos o enésimo.
Há uma dificuldade com esse método. A probabilidade de escolha de certo bem depende não apenas da utilidade do produto, mas também – como vimos na equação (3.15) – da
utilidade de todos os produtos não escolhidos. Isso requer que especifiquemos primeiro o
conjunto das escolhas possíveis disponíveis e, em segundo lugar, que encontremos os dados sobre as características de todas as escolhas não feitas, o que pode ser tremendamente
difícil e custoso.
Procedimentos alternativos consistem em utilizar amostragem com base em escolhas,
ou seja, dados de pessoas que fizeram determinadas escolhas ou dados com base no ordenamento das escolhas de determinadas pessoas.
A estimação dos modelos logit com dados de pessoas e das escolhas que fazem apresenta problemas de endogeneidade, quando características das escolhas observadas variam com características das escolhas não observadas. É o caso, por exemplo, quando a
qualidade não observada de um produto aumenta seu preço. (O estimador de Máxima
Verossimilhança pode sugerir que os consumidores estarão dispostos a comprar o produto
a preços mais elevados, enquanto é a variável de qualidade inobservável que os está guiando.) O uso de estimação de variáveis instrumentais pode ajudar a resolver esse problema.
As elasticidades-preço próprias (aqui, expressas como número positivo) e cruzadas da
demanda são dadas por
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(3.19)

As estimativas de aj s e de b obtidas são, portanto, usadas para computar as elasticidades
relevantes do modelo (dado que, dessas estimativas, podem ser obtidas todas as probabilidades pj, como na equação [3.17]).

Independência das alternativas irrelevantes e modelos logit aninhados Uma

propriedade crucial do modelo logit é a chamada propriedade da IAI (Independência das
Alternativas Irrelevantes), de acordo com a qual a razão da probabilidade entre duas escolhas é independente de outras escolhas disponíveis. Em outras palavras, a escolha do
consumidor entre comprar o Produto A e o Produto B deve ser independente da disponibilidade ou não do Produto C. Uma implicação da propriedade da IAI é que a elasticidade-preço cruzada de determinado produto j e qualquer produto k ≠ j é sempre a mesma
(ANDERSON et al., 1992: 44). Claramente, essa propriedade tem base em pressuposições
sobre o padrão de substituibilidade, que pode ser muito forte. Considere, por exemplo, a
escolha de alguém indiferente entre comprar um jornal geral – vamos usar antigos exemplos – o Jornal do Brasil e um jornal de notícias esportivas, como o Jornal dos Sports. Se
apenas esses dois forem as alternativas disponíveis, a probabilidade de se comprar um ou
outro será igual a: Pr(J. do Brasil) = Pr(J. dos Sports) = 1/2.
Mas agora suponha que, ao mesmo consumidor, seja dada outra escolha, outro jornal
esportivo, digamos o Lance!, muito similar ao Jornal dos Sports. Agora, esse consumidor
seria indiferente entre comprar o jornal geral e um dos dois jornais esportivos e, com a
condição de comprar um jornal esportivo, entre o Jornal dos Sports ou o Lance! Por conseguinte, a probabilidade de escolha entre os jornais seria Pr(J. do Brasil) = 1/2 e Pr(J. dos
Sports) = Pr(Lance!) = 1/4. Nesse exemplo, a propriedade da IAI não vale, porque a razão
entre as probabilidades das duas escolhas não é independente da presença ou da ausência
de outras escolhas possíveis. Realmente, a razão entre as probabilidades de se comprar o J.
do Brasil e o J. dos Sports será 1 se o Lance! não for uma escolha disponível para o consumidor, mas será 2, se o Lance! ficar disponível.
Para ver se a substituibilidade entre os produtos em uma indústria é compatível com a
propriedade da IAI ou não, podemos empregar testes econométricos. A ideia por trás de tais
testes é a seguinte. Suponha que, no mercado analisado, existam subconjuntos de produtos
que podem ser substitutos próximos, por exemplo, no mercado de jornais, pode-se suspeitar
que jornais gerais sejam substitutos próximos entre si e substitutos fracos de jornais esportivos e vice-versa. Podem-se primeiro realizar estimações de um modelo no qual observações
sobre escolha de todos os jornais sejam incluídas na amostra e, depois, com apenas um
subconjunto de observações (por exemplo, deixando de lado as relacionadas com o Lance!
no exemplo anterior). Se as duas estimações obtidas forem suficientemente próximas, o padrão de substituição implicado pelos dados será compatível com a propriedade da IAI; caso
contrário, não será. (É preciso avaliar se os coeficientes são próximos o bastante ou não com
base em um teste formal, como o teste de Hausman, que provê um teste formal para a hipótese nula de que os coeficientes obtidos para duas estimações sejam “idênticos”.)
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Se o teste econométrico indica que a IAI não é consistente com os dados, pode-se
adotar o modelo logit aninhado, em que se presumem escolhas em diferentes ordenações.
Com um único ninho, por exemplo, o conjunto C de todas as escolhas possíveis é dividido
em dois subconjuntos: um que agrupa todos os produtos incluídos no ninho, outro que
inclui todos os produtos remanescentes (para o exemplo anterior, pode-se colocar todos
os jornais esportivos em uma cesta). Existem, pois, expressões que fornecem probabilidades não condicionadas da escolha por produtos que pertençam ao conjunto e para os
remanescentes, e, partindo dessas probabilidades, pode-se proceder em direção à estimação do modelo.
Modelos logit aninhados tornam-se mais complexos à medida que se adicionam mais
ninhos à análise. Uma abordagem alternativa, quando é improvável que o padrão de substituibilidade entre os produtos seja refletido em um modelo logit aninhado simples, utiliza
o modelo logit com coeficientes aleatórios. Tais modelos presumem que as preferências
dos consumidores são heterogêneas e estimam os parâmetros desconhecidos da distribuição da heterogeneidade do consumidor. Algumas das mais interessantes contribuições
para a estimação econométrica de poder de mercado e colusão usam essa técnica.

Simulando os efeitos de uma fusão com modelos logit

Até agora, apresentamos
o modelo logit como usado para estimar com a máxima probabilidade as elasticidades
de demanda de certos produtos. O modelo logit, contudo, pensado como um modelo de
escolha do consumidor, pode também ser usado para simular os efeitos de uma fusão.
Essa abordagem diversa não é obtida por meio de estimativas econométricas, mas pela
previsão de preços pós-fusão a partir de dados disponíveis.
A metodologia que se segue é tomada de Werden e Froeb (1994) Werden et al. (1996),
que conferem novos parâmetros ao modelo usando como insumos uma elasticidade de
demanda agregada (veja a seguir) e participações de mercado.
Considere a versão do modelo logit em que o enésimo produto é o bem externo cujo
preço é estabelecido como igual a zero. Werden e Froeb (1994) definem a elasticidade-preço agregada da demanda para os bens internos como
(3.20)

onde p é o vetor de preços de todos os bens internos, p é algum preço médio ponderado
de referência, I ≡ 1 – pn (p) é a soma da probabilidades de escolha dos bens internos e
 é um escalar. As medidas de elasticidade da indústria determinam o aumento na demanda de todos os bens internos quando todos os preços internos são aumentados pelo
fator . Werden e Froeb (1994) e Werden et al. (1996) pegam um insumo do modelo. O
outro insumo é dado por participações de mercado individuais, ou seja, as probabilidades
de escolha dos bens internos condicionadas a que um deles seja escolhido. São dadas por
(3.21)

Substituindo j = sj (1 –  / (bp)) nas equações (3.18) e (3.19) e rearranjando, obtêm-se as
elasticidades-preço individuais próprias e cruzadas (usadas a seguir para inferir as margens de preço-custo) como
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(3.22)
(3.23)

Dados os preços e as participações de mercado, b e  (da indústria, não das empresas individuais, variáveis que devem estar disponíveis de estudos prévios, podem ser estimadas),
as elasticidades-preço próprias e cruzadas de demanda podem ser recuperadas.
As probabilidades de escolha de um produto interno j e de um bem externo são dadas
pela equação (3.17), e o logaritmo de sua razão será
)3.24)

onde pn = 0 foi utilizado. Simplificando e rearranjando, temos
(3.25)

De (3.20), sabemos que n =  / (bp) e também que j = sj (1 –  / (bp)), onde p é o preço
médio ponderado por participação de mercado antes da fusão. Substituindo-o na equação
anterior (3.25), temos
(3.26)

Essa equação nos diz que os aj podem ser encontrados analiticamente, dado que as variáveis do lado direito da equação são conhecidas (e an é um conjunto igual a uma constante
arbitrária): b e  são conhecidos; e preços e participações de mercado são dados presumivelmente disponíveis.
Para completar o modelo, suponha que (1) antes da fusão, cada empresa produz apenas
um produto diferenciado; (2) cada uma não tem custo fixo, e o custo marginal é constante
e igual a cj; (3) as empresas competem por preços; (4) todas as outras características dos
produtos são fixas (ou seja, a fusão não pode levar à entrada nem ao reposicionamento de
produto por parte das companhias existentes).
Sob tais pressupostos, sabemos que as CPOs para a maximização de lucro podem ser
reescritas como: (pj – cj)/pj = 1/jj (nada mais é que o índice de Lerner). Usando a equação
(3.22), podemos obter a margem de cada empresa como
(3.27)

que implica que a margem de cada companhia aumenta com sua participação de mercado
(sj), cai com a substituibilidade entre si de produtos internos (b) e cai com a substituibilidade entre bens internos e externos (e). A equação (3.27) nos permite encontrar analiticamente o custo marginal de cada uma, já que ela expressa como uma função de pj, p, b,
sj e e, todos dados.
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O próximo passo é ver o que ocorre sob a fusão. Sem perda de generalidade, suponha
que as Empresas 1 e 2 se fundam e chame m a empresa resultante. As CPOs de maximização de preço da Empresa m implicam que
(3.28)

onde sm é a participação de mercado antes da fusão, e p é o preço médio ponderado pela
participação antes da fusão. Como todos os parâmetros são conhecidos (os custos marginais foram inferidos usando as CPOs e os preços correntes pré-fusão, conforme explicado); substituindo-os na equação (3.28), obtemos os preços previstos pós-fusão. A partir
daqui, podem-se também prever os efeitos da fusão sobre o excedente do consumidor e o
bem-estar total.
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Quadro 4.1 Fatores que facilitam a colusão*
Esta seção tem como objetivo formalizar o modelo básico de colusão, com base nas chamadas RIs (Restrições de Incentivo), e analisar os fatores que facilitam o conluio, a partir
do modelo-padrão dos livros-texto de organização industrial.
4.1.1 Condições para que a Colusão ocorra

Considere uma indústria na qual n empresas participam de um jogo de horizonte infinito.
Os lucros correntes e o valor presente descontado dos lucros que a Empresa i receberá
caso escolha determinada atividade colusiva são, respectivamente, pci e Vci. Todas as empresas participarão da colusão. O lucro corrente da Empresa i quando somente ela não
participa do conluio é pdi , e Vpi é o valor presente descontado de seu lucro durante a fase
de punição, ou seja, em todos os períodos após o período de desvio. Denota-se o fator de
desconto como  ∈(0,1), idêntico para todas as empresas da indústria.
Observe que o fator de desconto pode ser expresso como  = 1 / (1 + r), onde r é a taxa
de juros entre dois períodos e, portanto, o valor atual de R$1 que alguém receba no perío
do seguinte. Assim,  → 0 quando r → ∞: R$1 ganho no futuro não vale nada hoje (as
pessoas são demasiado impacientes e não atribuem qualquer valor para ganhos futuros).
Em outro extremo,  → 1 quando r = 0: R$1 ganho em qualquer período no futuro tem
o mesmo valor de R$1 ganho hoje (as pessoas são extremamente pacientes e atribuem
mesmo valor aos ganhos presentes e futuros).
A colusão somente ocorrerá se cada empresa preferir entrar no conluio em vez de desviar
e ser punida. Portanto, as restrições de incentivo para cada participante do acordo são:
(4.1)

Verifica-se que, quanto menor o lucro do desvio com relação ao lucro do conluio e quanto
menor o lucro na fase de punição, será mais provável que o conluio se sustente (quanto
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mais severa for a punição, maiores serão os impedimentos para trair o acordo de conluio).
As n restrições de incentivos também podem ser escritas como:
(4.2)

em que os ganhos de desvio obtidos hoje devem ser menores que as perdas incorridas a
partir de amanhã. Essa condição deve ser satisfeita a todas as empresas; caso contrário, um
ou mais desvios poderão acontecer, e a colusão não será sustentada.
Por fim, outra expressão para as mesmas restrições de incentivo é:
(4.3)

Esta é a expressão na qual a condição para a sustentabilidade da colusão é mais comumente apresentada. O conluio em equilíbrio surge somente se o fator de desconto for grande
o suficiente, ou seja, maior que determinado “fator crítico de desconto”, δ. O acordo de
conluio somente será sustentado se as empresas forem pacientes o suficiente. Isto é intuitivo: se o fator de desconto for muito baixo, as empresas não darão importância ao que
acontecerá no futuro e vão preferir trapacear, de modo a colher todos os benefícios hoje.
O conluio, nesse caso, não acontece.
É importante notar que as condições identificadas anteriormente se referem aos conluios tácito e explícito.
4.1.2 O modelo básico para analisar os fatores facilitadores*

Suponha uma indústria onde n empresas idênticas participam de um jogo repetido de horizonte temporal infinito (ou com data final incerta, o que seria equivalente). As empresas
produzem o mesmo produto homogêneo ao mesmo custo unitário c. Em cada período t
do jogo, elas estabelecem seus preços ao mesmo tempo e de forma não cooperativa. Todas
possuem o mesmo fator de desconto . (Também é possível considerar o jogo no qual o
mercado existe no período seguinte com probabilidade ∅ ∈ (0,1), presumindo um fator
de desconto d, igual para todas as empresas. Estabelecendo  = d∅, a análise é equivalente.) Suponha também que não existam limitações de capacidade e que cada empresa
maximiza o valor presente descontado de seu lucro.
Por fim, especifique a demanda da Empresa i conforme descrito a seguir (a forma usual para um jogo de Bertrand com produtos homogêneos). Se todas as empresas cobram
os mesmos preços pi = pj = p, compartilham a demanda de maneira igual, de modo que
Di = D (p)/n e pi = p (pi)/n, onde pi denota o lucro da Empresa i e p(p) é o lucro agregado
quando todas as empresas cobram o preço p. Caso a Empresa i estabeleça um preço pi < pj,
para qualquer j ≠ i, tem-se que Di = D (pi) e pi = p (pi). Finalmente, caso exista um k tal
que a Empresa i estabeleça um preço pi > pk, Di = 0 e pi = 0.
Considere as seguintes estratégias de gatilho. No período inicial, t = 0, cada empresa
define o preço de conluio pm (o preço que maximiza os lucros conjuntos). No período t, o
preço fixado será pm, se todas as empresas definirem pm em cada período anterior a t. Caso
contrário, cada empresa estabelece p = c sempre. Em outras palavras, elas se comportam
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de forma colusiva desde que as demais também o façam. Contudo, se uma delas desviar
do acordo de conluio, a punição é “disparada”, e todas revertem para o equilíbrio de uma
rodada de Bertrand pelo resto do jogo.
O conluio de equilíbrio acontece quando nenhuma empresa possui incentivos para desviar seu comportamento daquele indicado pelas estratégias de gatilho (trigger strategies).
Como todas as empresas são idênticas, deve-se somente considerar a restrição de incentivo
para uma:
(4.4)

o lado esquerdo da expressão fornece o ganho total que uma empresa recebe em caso de
comportamento colusivo (ou seja, se seguir a estratégia de gatilho quando todas as demais
o fazem). Em cada período, e para todos eles, a empresa recebe sua parte, 1/n do lucro agregado de monopólio. Os lucros obtidos em t são descontados por um fator t. O lado direito
da expressão fornece o lucro sob desvio ótimo. Se uma empresa decide trapacear quando as demais decidem pelo conluio, o maior ganho é obtido reduzindo-se ligeiramente pm.
Estabelecendo pm – , todos os consumidores irão comprar da desviante, que lucrará com
isso: p(pm – ). Quando  for suficientemente pequeno, a empresa lucrará bem próximo a
p(pm) no período do desvio. No período seguinte, no entanto, a punição ocorrerá com todas
as empresas, revertendo para sempre para o equilíbrio de Nash. Dessa forma, a desviante
(assim como as outras) terá lucro igual a zero em todos os períodos do jogo.
Note que
Assim sendo, a restrição de incentivo exposta anteriormente pode ser reescrita como:
(4.5)

Quando n = 2, tem-se o caso clássico de duopólio dos livros-texto: a colusão é sustentável
desde que  ≥ 1/2; quando n → ∞, a colusão é impossível, já que um fator de desconto
maior seria necessário para manter a restrição de incentivo, ao passo que  ∈(0,1).

Concentração A partir da desigualdade anterior, pode-se facilmente verificar que,

quanto maior for o número de empresas, maior será a restrição de incentivo e será menos
provável que a colusão se sustente em equilíbrio. Em um modelo com empresas simétricas, é o mesmo que dizer que um aumento na concentração (sendo 1/n um indicador de
concentração) torna o conluio mais provável.

Encomendas regulares facilitam a colusão Para verificar como pedidos regulares fa-

cilitam o conluio, é conveniente mostrar como um pedido grande pode quebrar a colusão.
Suponha o mesmo jogo descrito antes, mas que, em , a demanda e o lucro do mercado sejam,
respectivamente, kD (p) e kp (p), com k > 1. Nos períodos seguintes, t = 1, 2, ..., a demanda
e o lucro retornam para os níveis habituais D (p) e p (p). Isso equivale dizer que um pedido
grande e fora do habitual foi feito em um período. A restrição de incentivo seria, então,
(4.6)
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Isso pode ser reescrito como  ≥ (n – 1) k / [1 + (n – 1) k]. As RIs serão mais vinculantes
conforme o k for maior, já que k aumenta o lado direito da equação mais que o esquerdo.
No limite, para k → ∞ não haveria valor do fator de desconto que satisfizesse à condição
para colusão.
O Exercício 4.1 mostra que a alta frequência de contatos no mercado beneficia a atividade colusiva.

Elasticidade da demanda O impacto da elasticidade da demanda na probabilidade de
colusão não é obvio, uma vez que ela entra na RI da colusão somente pela expressão dos
lucros, p (pm), e eles se cancelam.
Colusão e a evolução da demanda

Rotemberg e Saloner (1986) foram um dos primeiros autores que analisaram os efeitos da evolução da demanda na probabilidade de colusão. Em seu modelo, a demanda pode estar em alto (dH) ou baixo nível (dL), em que cada
nível tem probabilidade igual a 1/2. O pressuposto central desse modelo é que os choques
são independentes e identicamente distribuídos. Ou seja, não existe correlação entre os
níveis de demanda de hoje e de amanhã. Rotemberg e Saloner mostram que o conluio é
menos provável para altos níveis de demanda, já que a tentação de desviar é maior. Uma
colusão completa (isto é, quando as empresas estabelecem preço de monopólio para ambos os níveis de demanda) somente ocorre para fatores de desconto bastante elevados.
Caso sejam intermediários, o resultado é um conluio parcial: as empresas estabelecem
preço de monopólio para baixos níveis de demanda e preços mais baixos para altos níveis
de demanda.
Para melhor entender o mecanismo por trás do artigo de Rotemberg e Saloner, note
que, em seu modelo, a ocorrência de um estado elevado de demanda é equivalente a uma
situação em que existe um pedido inesperadamente grande hoje, mas amanhã o mercado volta aos níveis de demanda habituais. O nível de demanda esperado é (dL + dH)/2).
No caso de um choque de demanda de magnitude elevada, ela será maior que a esperada:
dH > (dL + dH)/2. É o mesmo caso da seção anterior, quando o nível usual da demanda é igual a D, e um pedido inesperadamente grande faz a demanda no período ser
kD > D.
A introdução de uma correlação positiva entre os choques de demanda muda completamente o cenário. Quando se espera que o crescimento continue no futuro, os incentivos
ao desvio são reduzidos: a punição reduz o lucro em períodos de alta demanda. Caso o
cenário seja um declínio persistente da demanda, é menos provável que uma colusão seja
sustentável, visto que é preferível desviar quando a demanda está elevada, pois os custos
de uma punição serão menores amanhã, quando a demanda cair. O exemplo a seguir
mostra esses efeitos.
Em t = 0, a demanda e o lucro são dados por D (p) e p (p). Em t, serão, respectivamente, t D (p) e t p (p), com  > 0. A restrição de incentivo pode ser reescrita como:
(4.7)

ou  ≥ (1 / ) (1 – 1 / n). Cabe fazer uma distinção a seguir entre dois casos.
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(1) Crescimento (contínuo) da demanda. Se  > 1, é simples entender que o conluio é
mais fácil (RI relaxadas): o crescimento esperado da demanda aumenta os custos futuros
de um desvio.
(2) Declínio (contínuo) da demanda. Se  < 1, é menos provável que a colusão se sustente (RI restritas): a tentação de desviar é maior porque os custos futuros do desvio, ou
seja, as punições, são menores.
No mundo real, a demanda tende a oscilar em ciclos, com períodos de crescimento
seguidos por períodos de declínio. No entanto, os resultados de Harrington e Haltiwanger
(1991) sobre conluio ao longo do ciclo são consistentes com a imagem dada por esse
modelo mais simples: a quebra do conluio é mais provável quando a demanda está em
declínio.

Simetria beneficia a colusão Considere um Mercado A com duas Empresas (1 e 2)
operando. A Empresa 1 possui participação de mercado igual a , e a 2, igual a 1 – .
Supondo que  > 1/2: Empresa 1 é “grande”, e a 2, “pequena”. Ambas possuem a mesma
tecnologia, com custo marginal constante c e o mesmo fator de desconto . As duas repetem um jogo de preços infinitas vezes. Denota-se o preço de colusão completa por pm e
presumem-se estratégias de gatilho simples com reversão de Nash ad eternum. A restrição
de incentivo para a Empresa i = 1, 2 é dada por
(4.8)

onde s1 =  e s2 = 1 –  são as parcelas de mercado das Empresas 1 e 2, respectivamente.
As restrições de incentivo das duas no Mercado A são dadas por ICA1 :  / (1 – ) – 1 ≥ 0
e ICA2 : (1 – ) / (1 – ) – 1 ≥ 0. A primeira pode ser simplificada por  ≥ 1 – , e a última,
por  ≥ . A restrição obrigatória de colusão no Mercado A é  ≥ , a da empresa pequena.
A intuição é simples: a empresa grande possui maior participação de mercado, mas
o desvio permite que cada uma obtenha, por um período, todo o mercado. O incentivo
para o desvio, nesse caso, é muito maior para a empresa pequena, que pode obter participação adicional do mercado reduzindo preços. A colusão é limitada na medida em que
as participações de mercado são assimétricas. No caso de simetria, ou seja, se as empresas
tivessem a mesma participação, teríamos a condição-padrão de conluio, 1 – . Quanto
maior a assimetria, mais rígidas são as RIs da pequena empresa.

Contatos multimercado

Suponha agora um Mercado B com as mesmas características do A e com as mesmas empresas, só que com posições de mercado invertidas. A
Empresa 1 possui participação de mercado  (respectivamente, 1 – ) no Mercado A (respectivamente B), e a Empresa 2 possui participação de mercado igual a 1 –  (respectivamente ) no Mercado A (respectivamente B), com  > 1/2. Dessa forma, a Empresa 1 é
maior no Mercado A mas menor no B e vice-e-versa.
Considere as restrições de incentivo para a colusão, primeiro em cada mercado separadamente e depois para os dois juntos. Veremos como os contatos multimercado facilitam
a colusão a partir deste exemplo.
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As RIs para a Empresa i = 1, 2 no mercado j = A, B (considerados separadamente) são
(4.9)

onde s ij é a participação de mercado da Empresa i = 1,2 no mercado j = A, B. Já verificamos
que as RIs no mercado A são dadas por ICA1 :  ≥ 1 –  e ICA2 :  ≥ . No Mercado B, as duas
RIs são ICB1 : (1 – ) / (1 – ) – 1 ≥ 0 e ICB2 : ) / (1 – ) – 1 ≥ 0, reduzindo para  ≥  e  ≥
1 – . A Empresa 1 é a menor no Mercado B, de modo que sua condição inicial,  ≥ , é a
vinculante.
Analisando os dois mercados de forma separada (ou, de maneira equivalente, presumindo que as empresas que operam nos dois mercados são distintas), verificamos que a
colusão acontecerá em cada mercado se  ≥ , em que  > 1/2.
Até agora, presumimos que cada empresa decide acerca do conluio em cada mercado
em que atua de forma separada. Todavia, esse pressuposto não está correto: cada Empresa
i = 1, 2 vende nos dois mercados e irá, portanto, considerar os dois na tomada de decisão
(lembre-se de que a empresa desviará nos dois mercados, caso decida pelo desvio, uma vez
que a colusão estará quebrada nos dois mercados). As RIs são:
(4.10)

As restrições de incentivo simplificam para  + 1 –  ≥ 2 (1 – ), de onde  ≥ 1/2. Caso as
Empresas 1 e 2 operassem em um só mercado, a colusão ocorreria se  ≥ . Os contatos
multimercado facilitam o conluio, visto que o fator crítico de desconto é menor: 1/2 < .
Esses resultados decorrem do fato de que, atuando em multimercados, as empresas
podem unir suas restrições de incentivo, usando um “relaxamento” da restrição em um
mercado para reforçar o conluio no outro. De forma mais intuitiva, no exemplo aqui
apresentado, os contatos multimercado restauraram a simetria em mercados assimétricos. Sob contatos multimercado, o conluio surge se  ≥ 1/2, precisamente a mesma
condição enfrentada pelas empresas simétricas em determinado mercado (quando visto
isoladamente).
4.1.3 O problema com superjogos: equilíbrios múltiplos*

Um problema de jogos de horizonte infinito é que admitem um continuum de soluções de equilíbrio. Considere, por exemplo, o mesmo modelo básico analisado na seção
“Fatores que facilitam a colusão”, mas suponha que as empresas tenham as seguintes estratégias de gatilho. Cada empresa estabelece um preço p ∈[c, pm], onde c é o custo marginal,
e pm, o preço de maximização do lucro conjunto, em t = 0. Determina-se p no período t
se todas as empresas estabeleceram p em cada período anterior a t; caso contrário, estabelece-se p = c para sempre. Essas estratégias, que diferem das estudadas na seção anterior,
pois aquelas restringem o preço de colusão em p = pm, representam um equilíbrio do jogo
com as seguintes RIs:
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(4.11)

É simples reescrever as RIs e verificar que equivalem a  ≥ 1– 1/n. Portanto, o mesmo valor do fator de desconto permite um continuum de soluções de equilíbrio: qualquer preço
entre o preço de Bertrand e o de monopólio pode ser mantido em equilíbrio!
Esse cenário não é totalmente satisfatório, uma vez que uma série de resultados é
possível, e, a priori, não se pode dizer quais são os mais prováveis. Estudos adicionais
podem explorar se alguns equilíbrios específicos são mais propensos a serem selecionados. Para tanto, são necessárias análises mais teóricas sobre refinamentos de equilíbrio
em superjogos e também evidência experimental que ajude a entender como os agentes
no mundo real estão coordenando em certos equilíbrios em detrimento de outros. A
seção “Quanto mais observáveis as ações das empresas, mais fácil a organização dos
cartéis”, apresenta uma discussão sobre as implicações práticas dessa multiplicidade de
equilíbrios.
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Quadro 4.2 Material avançado**
4.2.1 Credibilidade da punição e códigos penais ótimos**

Uma questão fundamental para conluios tácitos e explícitos não explorada até agora é a
credibilidade das punições, uma vez que o desvio ocorra. Caso as empresas não estivessem
dispostas a levar a cabo a punição, ou seja, entrar em uma fase de preços baixos, a ameaça
de punição não existiria, e o conluio não se sustentaria. Formalmente, isso implica que
outras restrições de incentivo devem se manter válidas para que o conluio seja sustentável.
Ou seja, a empresa prefere encarar a punição (retaliar) que desviar (não retaliar).
Existem (pelo menos) duas soluções técnicas distintas para o problema da credibilidade da punição. Nos modelos de “estratégias de gatilho”, quando é observado o desvio,
a punição consiste em todas as empresas revertendo para o equilíbrio de Nash em uma
rodada para sempre. Nesse caso, participar da punição é racional: considerando que todas
as empresas adotam ações de equilíbrio de Nash, nenhuma tem incentivo para desviar
dessas ações. Note que até agora as restrições de incentivo não foram introduzidas porque
têm se mantido satisfeitas.
Em outra classe de modelos de Abreu (1986, 1988) e Abreu, Pearce e Stacchetti (1986),
as empresas executam códigos penais ótimos, que envolvem estratégias de estímulo-penalização (stick and carrot). Abreu observa que jogar o equilíbrio de Nash para sempre
não é, necessariamente, a punição ótima, toda vez que Vpi for positivo. A probabilidade de
colusão aumentará se uma punição mais severa puder ser imposta.
A proposta de Abreu envolve uma punição bastante severa, imediatamente após o desvio, com lucros negativos para as empresas durante o período da punição. Para tornar crível a punição por participação em um mercado forte, o código penal também estabelece
que as empresas irão adotar ações colusivas imediatamente, caso participem da punição,
que continuará, salvo se todas as empresas resolverem participar. Se o valor presente descontado do lucro após o desvio for igual a zero (Vpi = 0), a sustentabilidade do conluio será
máxima, já que uma punição mais severa não será possível (uma empresa nunca estaria
disposta a participar de uma punição com valor presente descontado dos lucros negativo,
pois seria mais vantajoso não produzir nada para sempre). A seção a seguir apresenta um
modelo simples com punições simétricas em dois estágios e mostra como elas podem
aperfeiçoar as estratégias de gatilho reversas de Nash.

Um exemplo de punições ótimas Considere n ≥ 2 empresas produzindo bens homogêneos e escolhendo quantidades em cada período por um número infinito de períodos.
A demanda da indústria é dada por p = max {0,1 – Q}, sendo Q a soma dos resultados
individuais. Todas as empresas dessa indústria são idênticas: possuem o mesmo custo
marginal constante c < 1, e o mesmo fator de desconto .
Estratégias de gatilho com reversão à Nash

Inicialmente, serão apresentadas as
condições para colusão sob estratégias de gatilho com reversão à Nash. O Exercício 4.12
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mostra que os resultados e lucros individuais em conluio são dados por qm = (1 – c) / (2n)
e m = (1 – c)2 / (4n); os níveis ótimos de lucros e resultados que uma empresa pode obter
desviando de um acordo de colusão são dados por qd = (n + 1) (1 – c) / (4n) e d = (1 – c)2
(n + 1) / (16n2); finalmente, as quantidades e lucros de Cournot são dados por qcn = (1 – c)
/ (n + 1) e cn = (1 – c)2 / (n + 1)2.
As RIs para colusão são: m = (1 – )  d + cn / (1 – ). Após substituição e reorganização, temos que:
(4.12)

Estratégias de punição ótimas Sob as estratégias de gatilho com reversão à Nash

apresentadas, as empresas realizam lucros positivos ao longo do caminho de punição
Vp = cn / (1 – ) > 0. Abreu (1986) destaca que, fortalecendo a punição, ou seja, reduzindo o valor presente descontado dos lucros realizados após o desvio, Vp, a colusão pode ser
alcançada sob condições mais amenas no fator de desconto. O autor tem como foco estratégias em dois estágios e mostra as condições sob as quais existe uma punição simétrica
ótima na qual cada empresa produz a mesma quantidade qp e lucro negativo p no período
seguinte ao desvio, para, então, reverter para a quantidade de colusão no período seguinte:
Vp (qp) = p (qp) + m / (1 – ). A punição é ótima, pois a quantidade qp é escolhida de tal
forma que Vp = 0, a pior punição que as empresas podem aplicar.
É claro que a punição precisa ser crível, isto é, as empresas não deveriam ter incentivos
para desviar do caminho da punição. Considerando dp (qp), o lucro obtido ao desviar do
caminho da punição (a melhor resposta para um jogo de uma rodada quando todas as
outras empresas estabelecem quantidade qp) deve ser Vp (qp)  dp (qp) + Vp (qp) ou p
(qp) + m / (1 – )  dp (qp) +  (p (qp) + m / (1 – )). (Observe que, depois do desvio,
a punição seria reiniciada.)
As condições para a colusão são determinadas conjuntamente por um par de RIs (já
que as empresas são simétricas e estamos focando punições simétricas ótimas, as duas RIs
são idênticas para todas as empresas), que podem ser ligeiramente reorganizadas como
(RI do conluio)

(4.13)

(RI da punição).

(4.14)

Em primeiro lugar, é importante notar que as duas RIs dependem da severidade das
punições. Quanto mais severa a punição (quanto maior qp e menor p (qp) após o desvio),
maior a probabilidade de que as RIs para o conluio sejam satisfeitas c (qp) / qp < 0.
Contudo, uma punição mais severa também restringe as RIs ao longo do caminho da punição: ceteris paribus, a punição é sustentável somente para elevados fatores de desconto.
Com efeito, quanto maior qp, menor p (qp); além disso, pode-se verificar que, quanto
maior qp, menor p (qp) (estamos lidando aqui com substitutos estratégicos: quanto maior
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o resultado agregado produzido por (n – 1) concorrentes, menores as quantidades que a
n-ésima empresa produzirá como melhor resposta): p (qp) / qp < 0.
Mais especificamente, no exemplo da demanda linear de Cournot, temos:
para
para

(4.15)

Observe que estamos focando qp > (1 – c) / (n + 1), o resultado de Cournot–Nash; além
disso, a função de lucro da punição muda quando q  1 / n, porque o preço de mercado
iguala a zero (supondo que p não seja negativo).
para
para

(4.16)

É importante notar que dp = 0, se a empresa não conseguir lucros positivos mesmo
reduzindo sua produção unilateralmente, dado que as demais empresas estabeleceram
produção igual a qp. Nesse cenário, isso se traduz na condição p = 1 – (n – 1) qp  c, ou qp
 (1 – c) / (n – 1). (Somente nesse caso, a punição é ótima, no sentido de que Vp = 0. Para
verificar isso, perceba que a mais severa punição é crível somente se 0 = Vp  dp + Vp,
o que implica que dp = 0.)
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Figura 4.1 Restrições de incentivo ao longo dos caminhos de conlusão e punição.

Dessa forma, as RIS podem ser reescritas como funções de qp:
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para
para

(4.17)

e
para
para
para

(4.18)

A Figura 4.1 ilustra o problema: ao aumentar a punição (isto é, aumentando qp), as RIs
do caminho da colusão são relaxadas, mas, em contrapartida, são restringidas no caminho
da punição. O ponto de interseção entre as duas RIs determina o nível de resultado q~p, que
melhor suaviza as condições para que ambos os caminhos sejam sustentáveis (ou seja, o
menor d possível).
Acontece que existem dois possíveis pontos de intersecção entre essas duas curvas. Na
Figura 4.1 (a), o nível de resultado q~p que torna o conluio mais provável é inferior a (1 – c)
/ (n – 1), ou seja, Vp = 0 não pode ser imposta. Ao contrário, na Figura 4.1 (b), q~p é tal que
Vp = 0.
Observe que, somente no segundo caso, q~p é tal que Vp = 0. Em outras palavras, as
melhores estratégias possíveis (aquelas que permitem às empresas fazer cumprir o conluio para o maior número possível de fatores de desconto) não são necessariamente as
que exigem a mais severa punição, Vp = 0. Quanto mais severa for a punição, maior será
o fator de desconto necessário para que seja desejável retornar para o conluio e participar
da punição. Ao impor Vp = 0, as RIs iniciais ao longo do caminho da punição podem ser
mais restritas do que do caminho do conluio. É precisamente o que acontece quando um
pequeno número de empresas opera em uma indústria, como ilustrado na Figura 4.1 (a):
para uma punição qp  (1 – c) / (n – 1) é necessário um fator de desconto elevado para
que a punição seja imposta. Por isso, é melhor recorrer a uma punição mais leve, sob a
qual Vp > 0.
Pode-se verificar que o menor fator de desconto crítico possível para o qual o maior
nível de colusão pode ser sustentado é dado por
para
para

(4.19)

A Figura 4.2 (que faz sentido para n  2) ilustra o fator de desconto crítico d obtido
por meio de estratégias de “estímulo-punição” e o compara com o fator de desconto crítico
dcn, obtido por meio das estratégias de reversão à Nash.
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4.2.2 Cartéis e renegociação**

Conforme anteriormente mencionado, um resultado de conluio pode ser alcançado sem
a ocorrência de encontros presenciais. No entanto, iremos considerar agora acordos explícitos (no lugar de colusão tácita), com encontros entre as empresas para coordenar
preços e estratégias de punição. McCutcheon (1997) mostra que a possibilidade de que
as empresas se reencontrem e renegociem o acordo pode, na verdade, quebrar o cartel,
resultado com aplicações práticas limitadas, mas, ainda assim, bastante interessante e que
merece atenção.
Considere novamente nosso modelo simples de conluio com duas empresas com produtos homogêneos escolhendo os preços em cada período e revertendo para equilíbrio de
uma rodada de Nash após o desvio. Esse modelo requer que ambas as empresas tenham
lucro zero para sempre ao longo do caminho da punição. Caso as empresas não possam
se encontrar e renegociar seus comportamentos (ou caso os custos de renegociação sejam,
por algum motivo, proibitivos), não há incentivo para desviar do caminho da punição: já
que a concorrente cobra o custo marginal, uma empresa não consegue obter lucros maiores adotando um preço distinto.
δ ,δ
1

cn

δ

cn

δ

0,5

5
Figura 4.2. Condições para a colusão: Reversão de Nash
estratégias de punição em dois estágios (d).

10
(dcn)

n

versus

Considere agora a possibilidade de duas empresas se encontrarem novamente e renegociarem suas estratégias. Presuma também, por ora, que esse reencontro não apresente
qualquer custo. Após o desvio, ambas teriam incentivo para não punir e recomeçar o conluio. É interesse das duas evitar uma situação na qual ambas teriam lucro igual a zero para
sempre. Em outras palavras, fazer cumprir a punição não seria a prova de renegociação.
Isso tem uma forte implicação para a existência da colusão: como as empresas antecipam
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que a punição será renegociada e, portanto, não acontecerá, nada as impede de trapacear.
Somente se puderem se comprometer em não se encontrar novamente, ou caso seja muito
custoso o reencontro, o conluio poderá se sustentar em equilíbrio.
O conluio ainda se mantém quando se considera um conjunto diferente de estratégias,
por exemplo, estratégias com punições assimétricas e com punições por períodos finitos.
É pertinente considerar um tratamento assimétrico para os players, porque uma forma de
reduzir o incentivo para renegociar é dar diferentes ganhos para as empresas ao longo do
caminho punição: uma pode querer renegociar, a outra não. Em particular, a não desviante deve obter, pelo menos, tanto quanto obteria aceitando renegociar. Assim sendo, nesse
jogo, de modo a não ser induzida a perdoar a desviante, a empresa deve obter ao menos
 (pm) / 2.
Considere um conjunto de estratégias que, por T períodos após um desvio, exija que
a não desviante e a desviante cobrem, respectivamente, pp e p > pp, onde pp é escolhido
de modo que a não desviante obtenha ao menos  (pm) /2. Após T períodos, as empresas
reverteriam para preços de monopólio. Naturalmente, T deve ser escolhido de forma adequada, de sorte que o ganho seja baixo o suficiente para evitar a tentação de desviar ao
longo do caminho da punição. Em outras palavras, T deve satisfazer à restrição de incentivo ao longo do caminho de colusão:
(4.20)

que pode ser reescrita como d (2 – dT)  1.
No entanto, para que o conluio se sustente, a desviante deve ser induzida a punir a si
mesma. A restrição de incentivo descrita pelas estratégias anteriores ao longo do caminho
de punição seria:
(4.21)

O lado esquerdo da expressão denota o ganho da desviante, caso aceitasse ganho zero
por T períodos. O lado direito da expressão denota o ganho obtido caso a empresa desviasse e cobrasse um preço um pouco menor que pp, ficando com toda a demanda e um lucro pouco abaixo de p (pm) / 2 no período do desvio (pelo caminho da punição). Contudo,
a punição recomeçaria no próximo período.
Podemos rapidamente verificar que a condição anterior pode ser reescrita como dT 
1, o que é falso. Portanto, um conjunto alternativo de estratégias de conluio, que exijam
ganhos assimétricos durante a punição, não pode ser mantido em equilíbrio.
Dessa maneira, concluímos que um resultado de conluio não se sustenta em equilíbrio
quando a renegociação é permitida.

Renegociação custosa McCutcheon (1997) utiliza essa estrutura para argumentar que
multas intermediárias podem ser até mesmo contraproducentes e promover a colusão.
Suponha que cada reunião tenha probabilidade  de ser descoberta, o que levaria a empresa a receber uma multa F. O custo esperado de uma reunião, seja a primeira ou uma
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renegociação, é  F. O benefício da reunião inicial é dado pela diferença entre o fluxo de
lucros da colusão e o ganho do equilíbrio em uma rodada (igualando a zero): p (pm) /
(2 (1 – d)). A reunião então aconteceria se  F < p (pm) / (2 (1 – d)).
Considere agora o incentivo de uma nova reunião após um desvio. Sob “estratégias
cruéis” (grim strategies), que impõem lucro zero para sempre, o ganho esperado de uma
renegociação seria p (pm) / (2 (1 – d)). Desse modo, a renegociação ocorreria se  F < p
(pm) / (2 (1 – d)). Por esse motivo, o conluio nunca poderia ser sustentado, já que a renegociação sempre iria acontecer. Faz sentido, portanto, concentrar-se em estratégias que
reduzam o benefício da renegociação após um desvio, ou seja, que diminuam o custo da
punição. Um exemplo seria uma estratégia que exija punição durante um número mínimo
possível de períodos T, em vez de para sempre. Esse número T é o que deve satisfazer à restrição de incentivo ao longo do caminho da colusão (4.20), d (2 – dT)  1, com igualdade.
O custo da punição ou o benefício da renegociação para abrir mão dos lucros do conluio p (pm) / 2, por períodos T, é
(4.22)

Portanto, uma renegociação aconteceria após a punição se  F < p (pm) (1 – dT) / (2
(1 – d)). Caso contrário, a renegociação não ocorreria: as empresas prefeririam a punição
e surgiria o conluio.
1. F  p (pm) / (2 (1 – d)). Nesse caso, cada encontro é muito custoso, porque a multa
esperada é muito elevada: as empresas não iniciariam um conluio e não haveria conluio em equilíbrio.
2. p (pm) / (2 (1 – d)) > F  p (pm) (1 – dT) / (2 (1 – d)). As multas e a probabilidade
de as empresas serem descobertas são pequenas o suficiente para evitar a primeira
reunião, mas altas o bastante para evitar uma segunda. Esse é o pior resultado, no qual
há conluio em equilíbrio, pois a punição não pode ser renegociada. Isso leva ao pior
resultado, em que a colusão surge em equilíbrio uma vez que a punição não será renegociada.
3. p (pm) (1 – dT) / (2 (1 – d)) > F. Aqui, o custo esperado do encontro é tão baixo que
haverá renegociação, arruinando o acordo inicial. Nenhum conluio pode ser sustentado em equilíbrio.

Discussão A análise de McCutcheon é interessante porque destaca a importância da

barganha e da negociação entre os potenciais participantes de um conluio. Seu trabalho enfatiza os aspectos negativos (do ponto de vista dos potenciais membros do cartel)
da renegociação em acordos de colusão. No entanto, esses reencontros podem ter papel
distinto em diferentes contextos. Por exemplo, após um choque, as reuniões podem ser
indispensáveis para que o conluio continue sem que a indústria inteira precise arcar com
os custos das fases de punição.
Na verdade, sabemos pouco sobre como os carteis funcionam na prática. Uma das
poucas descrições ricas disponíveis foi feita por Genesove e Mullin (2001), que analisam
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o Sugar Institute, associação da indústria que fixava regras conducentes a um resultado
de conluio entre os refinadores. Esse estudo mostrou que as reuniões de renegociação
foram importantes para enfrentar novas e imprevisíveis circunstâncias e que as punições
não ocorriam com a frequência prevista pela teoria, mesmo que os desvios acontecessem,
talvez em função de tais reuniões, o que não levou a um colapso do acordo de colusão. Isso
sugere que pesquisas adicionais são necessárias.
4.2.3 O modelo de Green–Porter (1984)**

Considere uma indústria com n empresas idênticas vendendo um produto homogêneo
e, simultaneamente, participando um jogo de Bertrand por um número infinito de vezes.
Realizações de demanda são estocásticas e distribuídas de forma independente e idêntica.
Em cada período, a demanda está em baixa, (D = 0), com probabilidade a, ou elevada
(D > 0) com probabilidade 1 – a, e as empresas desconhecem o nível da demanda quando
estabelecem seus preços nem após a definição. Além disso, as empresas não observam os
preços das concorrentes.
Assim, quando uma empresa encara demanda zero, não consegue saber se as concorrentes cortaram preços ou se se trata de baixo nível de demanda. (Mantenha os pressupostos
do jogo de Bertrand: se a demanda for positiva, será completamente compartilhada entre as
empresas com o menor preço, e as companhias com preços mais altos receberão demanda
zero.)
Após observar demanda igual a zero, reverter para o equilíbrio de Nash (com lucro
zero) para sempre não é mais a estratégia ideal, já que a punição pode ser acionada mesmo que nenhuma empresa tenha desviado do caminho do conluio. Considere a seguinte
estratégia de conluio: cada empresa define o preço de conluio pm no início do jogo e o
mantém desde que todas as empresas tenham demanda positiva. Quando pelo menos
uma observar demanda zero, a indústria entra em uma fase de punição por T períodos,
durante os quais cada empresa define seu preço igual ao custo marginal. Terminada a fase
de punição, todas retomam o comportamento colusivo.
Como de costume, para verificar se essas estratégias representam um equilíbrio, é preciso inferir as RIs, comparando o lucro com as estratégias de conluio e com o lucro do desvio
(presumindo que todas as outras empresas seguem a mesma estratégia). Para isso, é conveniente definir duas variáveis: V+ e V –, que representam, respectivamente, o valor presente
descontado do lucro de uma empresa durante o período de conluio e o período da punição.
(4.23)

O primeiro termo é o ganho quando todas as empresas entram no conluio e a demanda é positiva (o que ocorre com probabilidade 1 – a), e o período seguinte é uma nova fase
de conluio; o segundo termo é o ganho no caso de um choque de demanda negativo (que
acontece com probabilidade a), desencadeando uma fase de punição. A seguir, V – pode
ser escrita como
(4.24)
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Perceba que as empresas não obtêm qualquer lucro durante todos os T períodos que
compreendem a fase de punição. As duas equações anteriores formam um sistema nas
duas incógnitas V + e V –, cuja solução é dada por

(4.25)

É necessário agora escrever a restrição de incentivo para a empresa. Caso não permaneça na estratégia de conluio, ela ganha V +, enquanto (otimamente) desviando, ganha
Vd = (1 – a) (p (pm) + dV –) + adV – = (1 – a) p (pm) + dV –. Com efeito, se, após ter cobrado
pouco menos que as outras empresas, ocorrer uma elevação da demanda (o que acontece
com probabilidade 1 – a), a desviante recebe todo o lucro da indústria naquele período,
mas desencadeia uma fase de punição, o que significa que o valor presente descontado
de todos os seus lucros no início do próximo período é V –. Se, no entanto, ocorrer uma
queda no nível de demanda (o que acontece com probabilidade a), a desviante, bem como
as outras empresas, terão lucro zero no período corrente, e, no período seguinte, o valor
total dos lucros futuros será V –.
As RIs podem ser escritas como V +  (1 – a) p (pm) + dV –. Após substituição e simples operação algébrica, temos:
(4.26)

O primeiro termo não será negativo se a  (1 – n + nd) / (nd)  a1; o segundo termo
não será negativo se a  1 / n  a2. Como a1 < a2, existem três casos possíveis. Se a1  a2,
(4.26) pode ser satisfeita; se a1 < a2  a2, os dois termos serão negativos e a equação não
será satisfeita; finalmente, se a1 < a2, (4.26) não será satisfeita porque o segundo termo
(positivo) é menor em termos absolutos que o primeiro (negativo).
Portanto, as duas condições necessárias para que as RIs sejam satisfeitas são: (1)
a < 1 / n: se existe uma alta probabilidade de haver um baixo estado de demanda, o conluio não pode ser sustentado. Intuitivamente, isso acontece porque existe uma alta probabilidade de que a demanda seja zero de qualquer forma, de sorte que a perda com o desvio
é baixa, restringindo as RIs; (2) d  (n – 1) / (n (1 – a)), que corresponde a a  a1. Repare
que, mesmo se as condições necessárias forem satisfeitas, quando T = 0, as RIs nunca o serão, enquanto se T →  (que torna o segundo termo igual a zero) elas sempre o serão para
d  (n – 1) / (n (1 – a).
Para uso posterior, (4.26) pode ser reescrita como
(4.27)

As RIs implicitamente definem os valores de duração da punição T, para os quais o
conluio pode ser sustentado. Para identificar a duração ótima da punição (que corresponde ao maior resultado sustentável da colusão), verifique que, em (4.25), V + diminui
com T, de modo que as empresas gostariam de experimentar a menor fase possível de
punição. Formalmente, o T ótimo pode ser encontrado resolvendo maxT V +, sujeito a
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(4.27). A solução é dada pelas RIs se sustentando em igualdade. Para achar o T ótimo
explicitamente, tome o logaritmo dos dois lados da equação (4.27) e reajuste. Tem-se,
então,
(4.28)

Pode-se verificar que T* / a > 0: quanto maior a probabilidade de haver um baixo
estado de demanda, maior deverá ser a fase de punição.
4.2.4 Simetria e colusão**

Nesta seção, estenderemos o tratamento dado à relação entre simetria e colusão, sobre a
qual falamos no Capítulo 4.
Considere uma indústria de produtos diferenciados na qual as empresas não produzem, necessariamente, o mesmo número de produtos. Uma empresa “grande” é aquela que
vende um grande número de produtos, e uma empresa “pequena” vende uma gama mais
limitada de produtos. Presuma a seguinte função de demanda:

(4.29)

onde qi e pi são a quantidade e preço do e-nésimo produto, v é um parâmetro positivo, n
é o número de produtos na indústria e  ∈ [0, ] representa o grau de substituibilidade
entre os n produtos. (Veja o Capítulo 8, para uma breve descrição da função de utilidade e
suas propriedades, que servem de base para essa função de demanda.)
Cada empresa vende um número k de produtos, com k ∈ [k, K] inteiro e k  1,
K < n. Suponha, por simplicidade, que não existam economias de escopo ou economias
multiproduto, de modo que os custos marginais de produção sejam constantes (iguale-os
a c) e idênticos para cada produto, independentemente da variedade produzida por cada
empresa.
As empresas encontram-se no mercado um número infinito de vezes e escolhem os
preços de mercado em cada período. Todas possuem o mesmo fator de desconto,   1.
Estipule (por produto) a maximização conjunta dos lucros como pm, o lucro do desvio
como pD (k), e o lucro na fase de punição como pp (k), sendo k o número de produtos vendidos por essa empresa. Cada uma prefere a estratégia de conluio em t, em vez de desviar,
caso a expressão seguinte se aplique:
(4.30)

É mais provável que essa condição se satisfaça quanto maior for o lucro do conluio
obtido por uma empresa com k produtos que não desvie do conluio tácito, menor for o
lucro pD (k) se desviar e menor for o lucro pp (k) obtido durante a fase de punição (ou
seja, maior a punição).
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Considere as estratégias cruéis depois que um desvio ocorre, todas as empresas fixam
o preço de Bertrand para sempre, ou seja, sempre vão cobrar o preço que representa o
equilíbrio em uma rodada.
Assim sendo, pp (k) = pb (k). Como
, a empresa com k produtos
prefere não desviar se
(4.31)

onde k' é o fator “crítico” de desconto. Para que ocorra o resultado de maximização conjunta (isto é, para uma colusão completa), precisamos que   Max (k' , ..., K' ). Iremos
provar que a empresa com o maior incentivo para desviar é a menor da indústria, de sorte
que, para uma colusão completa,   (k' ) precisa ser satisfeita, onde se refere à empresa
com menor número de produtos da indústria.
Para obter esse resultado, proceda da seguinte forma: quando uma empresa decide se
aplica ou não os preços de conluio, ela compara o fluxo de lucro de monopólio (pm / (1 – ))
com o fluxo de lucro do desvio (pD + pp / (1 – )). Enquanto o lucro de monopólio por
produto é o mesmo, a despeito do tamanho da empresa, vamos mostrar as condições suficientes para que os lucros do desvio e da punição diminuam com o número de produtos
vendidos pela empresa (o que implica que, quanto menor a empresa, mais provável será
o desvio).
A intuição desse resultado pode ser explicada da seguinte forma: uma empresa grande
possui bastante variedade. Ao escolher seus preços, considera a externalidade que impõe
em todas as variedades que produz (um preço mais baixo reduz a demanda pelos outros produtos), e isso restringe seu interesse em reduzir preços. Uma empresa com menor
variedade de produtos também se beneficia com os altos preços cobrados por empresas grandes, de modo que os lucros de desvio e punição diminuem com o tamanho das
empresas.
Começaremos com os lucros na fase de punição. O seguinte lema nos diz que a menor empresa da indústria tem o maior lucro por produto, e a maior, o menor lucro por
produto.

Lema 4.1 Em situação de equilíbrio não cooperativo com concorrência por preços no jogo
de uma rodada, os lucros auferidos por cada variedade de produto podem ser classificados
da seguinte forma:
pb (k) > ... pb (k) > ... > pb (K), com

K > ... > k > ... > k.

Prova A prova tem dois passos. O primeiro mostra que, quanto maior o número
de produtos vendidos por uma empresa, maior será o preço estabelecido em equilíbrio.
O segundo, consequência do primeiro, demonstra que, quanto maior a empresa, menor
será o lucro por produto. Consulte a seção 4.2.4.2, mais adiante, para provas detalhadas. 
Agora, classificaremos os lucros obtidos pelas desviantes. Existem dois tipos possíveis
de desvio por uma empresa. O primeiro consiste em estabelecer um preço pD < pM, tal que
todas as outras empresas da indústria possam vender um produto (menor, mas) positivo.
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A segunda envolve a definição de um preço p < pD, que impede que qualquer outra empresa venda e propicia que a desviante seja a monopolista durante o período do desvio. Em
ambos os casos, a menor empresa consegue o maior lucro de desvio.
Considere primeiro o caso no qual o desvio é tal que todos os produtos vendem uma
quantidade não negativa. O seguinte se aplica:

Lema 4.2 Os lucros de desvio por produto quando o desvio envolve qi  0 para todo i = 1,
..., n podem ser classificados como:
pD (k) > ... pD (k) > ... > pD (K),

com

K > ... > k > ... > k.

Prova A prova deste lema foi omitida porque envolve exatamente os mesmos passos
explicitados na prova do Lema 4.1. 
O lema a seguir se aplica para os casos nos quais a empresa desviante fica com todo o
mercado.

Lema 4.3 Os lucros de desvio por produto quando o desvio por uma empresa i que produz
k produtos envolve qi > 0, e qj = 0, onde j = k + 1, ... n, pode ser classificado como:
~ (k) > ... > p
~ (k) > ... > p
~ (K), com
p

K > ... > k > ... > k.

Prova Ver seção 4.2.4.2. 
Esses dois lemas não são suficientes para classificar os lucros de desvio das empresas
de acordo com seu tamanho. Devemos verificar em qual intervalo de valores de  o lucro
~, para, em seguida, estabelecer um
real obtido por uma desviante corresponde a pD ou a p
ranking nesse intervalo. Em outras palavras, para qualquer g, não podemos saber com
certeza se duas empresas de tamanho l e m, por exemplo, escolheriam desviar com lucro
~
pD ou p
. Os lemas anteriores indicam como ranquear lucros de desvio de mesmo tipo,
~
mas não dizem, por exemplo, como comparar pD (l) e p
(m). A proposição a seguir faz
precisamente isso.

Proposição 4.1 Escreva ~min = min { ~k, ..., ~K} e 'max = max {'k, ... , 'K}.
Se  ∈ [0, ~min) e  ∈ se ['max, ) então sempre a menor empresa (isto é, aquela com o
menor número de produtos, ), tem o maior incentivo para desviar, e o resultado do conluio
completo na indústria pode se sustentar somente se a taxa de desconto , onde
  k, para,
k = k' = [pD (k) – pM] / [pD (k) – pb (k)[ para  ∈ (0, ~min),

e

~
~
k = ~
k' = [p
D (k) – pM] / [pD (k) – pb (k)[ para  ∈ (0,  'max, ).

Prova Ver seção 4.2.4.2. 
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4.2.4.1

Discussão e implicações**

Esta proposição fornece a condição suficiente para que o fator crítico de desconto coincida com aquele que evita o desvio da menor empresa. Estender a prova para intervalos
nos quais o parâmetro de substituição assume valores intermediários é difícil, visto que,
em tais intervalos, a menor empresa tem o maior lucro na fase de punição, mas não sob
o desvio, e é impossível fornecer as condições gerais referentes a , n , k para as quais se
aplica o mesmo ranking de lucros.
No entanto, esse modelo sugere que um acordo de conluio depende, principalmente,
da restrição de incentivo das menores empresas da indústria. Essa análise implica que a
simetria entre as empresas facilita a colusão. Uma indústria na qual a variedade de produtos seja distribuída uniformemente consegue mais facilmente um resultado de conluio
completo que uma na qual a variedade de produtos seja distribuída de forma desigual
entre as pequenas e grandes empresas.
A análise anterior sugere que as assimetrias entre empresas grandes e pequenas representam um obstáculo para a colusão na indústria. É natural, portanto, indagar se
grandes empresas poderiam obter um resultado de conluio sem envolver as pequenas.
Infelizmente, a análise de colusão parcial levanta uma série de dificuldades, uma vez que
é preciso modelar uma situação em que um grupo de empresas adote ações colusivas e
o outro responda da melhor forma possível. Resolver analiticamente esse modelo não é
fácil, e é necessário trabalhar mais nessa questão.
4.2.4.2

Provas**

Esta seção contém as provas das proposições anteriores.

Prova do Lema 4.1 Em primeiro lugar, é importante fazer a seguinte observação:
Observação 4.1 No equilíbrio não cooperativo de um jogo de uma rodada com concorrência por preço, o preço pelo qual cada variedade de produto é vendida pode ser
classificado como:
pb (k) < ... < pb (k) < ... < pb (K), com K > ... > k > ... k.

Essa observação nos informa que a menor empresa na indústria cobra o menor preço
por produto, e a maior empresa, o maior preço por produto da indústria.

Prova Podemos provar essa observação por contradição. Suponha que pb (m)  pm
< pk ≡ pb (k) quando m > k. A função de lucro da empresa com os primeiros m produtos
é dada por:
(4.32)

onde percebemos que todos os m produtos vendidos pela empresa possuem o mesmo
preço pm. A condição de primeira ordem do problema da maximização dessa empresa
multiproduto é dada por
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(4.33)

que pode ser reescrita como qm = (pm – c) (1 +  –  m / n), onde qm é a quantidade
vendida pela empresa de cada um de seus m produtos. Por analogia, a maximização do
seu lucro requer a seguinte condição para uma empresa com k produtos: qk = (pk – c) (1
+  –  k / n).
Como pm < pk e m > k por premissa, então qm < qk. Mas, da função de demanda,
e que
têm
de ser válidas.
Subtraindo a segunda da primeira, temos que qm – qk = (pk – pm) (1 + ). Como pm < pk
por pressuposição, qm > qk. Todavia, isso contradiz o que encontramos antes e completa a
prova da observação sobre o ranking de preços. 
Vamos voltar à prova do Lema 4.1. Precisamos demonstrar que pm < pk se k < m.
Escreva o lucro por produto pm que uma empresa grande com m produtos obtém em
equilíbrio como pm = pm (pm, ..., pm, ..., pk, pm+k+1, ..., pn) onde os primeiros m preços pm
são aqueles cobrados pelos m produtos da empresa grande, e os preços pk (de m + 1 para
m + k) são os cobrados pelos k produtos da menor empresa.
Verifique, então, o que acontece se os k produtos de m + 1 para m + k possuírem maior
preço pm no lugar de pk. Como estamos considerando produtos substitutos pela ótica da
demanda, pm deve aumentar. Logo,

(4.34)

Como as empresas são simétricas, exceto pelo número de produtos fabricados, o lucro
por produto obtido pela empresa grande quando ambas (pequena e grande) cobram preços pm em todas as variedades de produto deve coincidir com o lucro por período auferido
pela empresa pequena quando ambas cobram preços pm:

(4.35)

A expressão anterior, pk' , fornece o lucro por produto obtido com cada um dos k produtos da empresa pequena quando ela os vende pelo mesmo preço cobrado pela grande,
pm. Contudo, em um equilíbrio não cooperativo, a melhor resposta da pequena quando a
grande vende seus produtos por pm é cobrar um preço pk < pm. Portanto, temos que

(4.36)

Isso mostra que, no equilíbrio não cooperativo, pm < pk se k < m. 

Q-50

Quadros do Capítulo 4

Prova do Lema 4.3 Para que as quantidades vendidas pelas empresas não desviantes

sejam positivas quando uma empresa com k produtos desvia reduzindo seus preços para
~
p, devemos ter:
(4.37)

onde pM = (v + c) / 2. Após exercício algébrico, pode-se verificar que uma desviante consegue todo o mercado se
(4.38)

Observe que para uma empresa grande, com muita variedade de produtos, é fácil cobrar preços mais baixos que a concorrente, já que o lado direito da expressão aumenta
com k. Em outras palavras, uma empresa grande não precisa reduzir preços tanto quanto a
pequena para conseguir excluir as concorrentes do mercado durante o período do desvio
(no entanto, veremos também que a empresa grande possui menos incentivos para redu~
zir preços). Uma condição necessária para que o desvio seja lucrativo é p (k) > 0. Assim,
 > n (v – c) / [k (v + c)] ^
 (k).
Suponha agora que o desvio seja lucrativo para uma empresa com k produtos e para
outra com r < k produtos. A empresa com k produtos tem um lucro por produto com o
~ (k) = p
~ (p~ (k), ..., p~ (k)), que corresponde à situação na qual vende k produdesvio igual a p
~
tos pelo mesmo preço de venda p (k). Eliminando alguns produtos e mantendo o mesmo
~ (k) < p
~' (k) = p
~' (p~ (k), ..., p~ (k)), e o vetor preço passa
preço, o lucro por produto aumenta: p
~
a ser composto por r < k elementos idênticos p (k).
~' (k) = p
~' (p~ (k), ..., p~ (k) < p
~ (p~ (r), ..., p~ (r)  p
~ (r). Essa última
Finalmente, temos que p
desigualdade deve-se ao fato de que o preço de desvio ótimo para uma empresa com r
~
~
~ (k) < p
~ (r) para k > r. 
produtos é p (r), e não p (k). Por esse motivo, mostramos que p

Prova da Proposição 4.1

O primeiro passo é calcular pD (k) explicitamente, que pode
ser feito como se segue. Substituindo qj na condição de primeira ordem anterior e resolvendo com relação ao preço, obtém-se o preço de desvio ótimo quando todas as empresas
têm resultado positivo. Isso é dado por
(4.39)

Pode-se chegar ao lucro de desvio ótimo por substituição:
(4.40)

É simples verificar que pD (k) / k < 0, o que confirma que, quanto maior a variedade de produtos de uma empresa, menor o lucro de desvio possível. Todavia, também
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precisamos conferir se o preço de desvio pD (k) é consistente com todas as empresas ven~
dendo um resultado positivo. Essa condição é satisfeita desde que pD (k) p. Substituindo e
resolvendo com relação a , essa condição pode ser expressa como:

(4.41)

Logo, a função pD (k) possui valores em  ∈ (0, ' (k)) e está crescendo em seu domínio.
~ (k). Se a desviante cobra o maior preço possível,
O próximo passo é estudar a função p
~
p, que a assegure como a única vendedora no mercado, seu lucro será
(4.42)

^(k), ).
que é uma função côncava e crescente em seu domínio  ∈ (
^(k), ' (k)), ambos os tipos de desvio
Como ^
 (k) < ' (k), temos que, no intervalo (
fornecem lucros positivos para a desviante. Devemos agora tentar examinar qual tipo de
desvio é ótimo nesse intervalo. O seguinte pode ser mostrado:
^(k), ' (k)), obtido como a solução da igualObservação 4.2 Existe um valor^
 (k) ∈ (
~ (k), tal que, para  < ~ (k), o lucro de desvio ótimo é p (k) .
dade pD (k) = p
D

Prova Infelizmente, identificar a forma explícita de ~ (k) é uma tarefa bastante com-

plicada. A prova dessa observação será feita em duas etapas. Primeiro, precisamos provar
~
que, se ~ (k) existe, deve ser ~ (k) >^
 (k). Sabemos que, em  <^
 (k), temos p (r) = 0. Logo,
~ (k) = 0, ao passo que p (k |  =^
p
 (k) > 0. Por continuidade, deve existir um intervalo
D
~ (k).
^(k), ) para o qual pD (k) > p
(
A etapa seguinte consiste em provar que ~ (k) < g' (k). Quando g = g' (k), temos:

(4.43)
~ (k)
^(k), g' (k) de pD (k) > p
Como ambas as funções são contínuas e crescentes em (
~
~
~
em  <^
 (k) e pD (k) > p (k), segue que existe apenas um ponto  <  (k), onde pD (k) > p
(k). Isso completa a prova da observação.
Podemos agora estabelecer uma proposição. Se g ∈(0, ~min], então todas as empresas
têm lucro de desvio igual a pD (k). Nesse intervalo, a restrição de incentivo de cada uma é
dada por pM  (1 – ) pD (k) +  pb (k). Mas pM e são idênticos para todas as empresas,
enquanto o lucro de desvio pD (k) e o lucro de punição pb (k) são maiores quanto menor
for o número de produtos de uma empresa. Assim, a restrição é mais vinculativa para a
menor empresa da indústria, aquela com produtos. Uma colusão completa será sustentável se   'k = [pD (k) – pM] / [pD (k) – pb (k)]. 
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~ (k). A
Se g ∈ ('max, ) então todas as empresas possuem lucros de desvio iguais a p
~
restrição de incentivo é dada por pM  (1 – ) p (k) +  pb (k). Também, nesse caso, tanto
~ (k) quanto o da fase de punição p (k) são maiores para as menores
o lucro de desvio p
b
~ (k) – p ] / [p
~ (k) – p
empresas, e a colusão pode ser sustentada somente se   ~
 'k = [p
M
b
(k)]. 
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Esta seção apresenta o modelo desenvolvido por Motta e Polo (1999) para estudar os efeitos
da redução de multas para as empresas que cooperam com a AA (autoridade antitruste).
O timing do jogo (de horizonte infinito) é como se segue:
Em t = 0, a AA pode adotar um PL (Programa de Leniência), que permite a redução
de multas 0  R  F para as empresas que revelam informações úteis para provar conluio,
sendo F fixado por lei como a multa máxima que elas podem receber se consideradas culpadas de conluio. Essa política é observada por todas as empresas, que também conhecem
a probabilidade de a AA abrir uma investigação e a probabilidade p de provar que elas são
culpadas de conluio. Observe que uma redução R da multa será dada a qualquer empresa
que resolva cooperar com a autoridade, mesmo após a investigação aberta.
Em t = 1, n empresas idênticas decidem entre o conluio e o desvio e analisam os
ganhos por período, respectivamente, ΠM e ΠD (com ΠN < ΠM < ΠD. Considere as estratégias cruéis: um desvio desencadeia a punição pelas outras empresas, que vão jogar
para sempre o equilíbrio não cooperativo em uma rodada, que fornece um ganho ΠN
para cada empresa.
Presuma que a existência de um resultado de conluio na indústria seja perfeitamente observada pela AA, mas não o suficiente para que o conluio seja comprovado pelo
Judiciário. Para formular um caso contra as empresas, a AA precisa encontrar alguma prova “irrefutável” para a coordenação. Uma observabilidade perfeita de preços de conluio
também implica que a AA nunca irá investigar as empresas que não estejam em equilíbrio
de conluio.
Em t = 2, a AA inicia uma investigação com probabilidade a ∈ [0, 1]. Se o inquérito
não for aberto, cada empresa realizará o lucro igual a ΠM. Caso seja aberto, elas precisarão
decidir simultaneamente se devem ou não revelar informações à AA; se pelo menos uma
empresa revelar, a AA será capaz de prová-las culpadas. Uma empresa que coopera com a
AA paga multa R  F, e as demais pagam a multa total, F. Se nenhuma empresa cooperar,
a probabilidade de a autoridade prová-las culpadas será de p ∈ [0, 1]. Se a AA não tiver
conseguido provar o conluio ao final da investigação, as empresas não serão investigadas
novamente no futuro. Se forem culpadas, vão se comportar de forma não cooperativa para
sempre no futuro. Uma vez terminada a investigação, os ganhos são realizados. A Figura
4.3 ilustra o jogo no período t = 2.
Para qualquer t > 2, se até o período anterior a AA não tiver iniciado uma investigação,
com probabilidade de abrir um inquérito em t, as empresas decidem se vão ou não revelar,
e assim por diante. Vamos restringir a atenção para o caso no qual d  (ΠD – ΠM) / (ΠD –
ΠN): na ausência de uma política antitruste, a colusão ocorreria em equilíbrio.
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Figura 4.3 Árvore do jogo, em t = 2.

Solução Para olhar o equilíbrio perfeito em subjogos de um jogo, considere primeiro o

“jogo de revelação” (revelation game), que começa quando a investigação é iniciada pela
AA (ver a Tabela 1). Se a empresa revelar a informação, receberá um ganho de
independentemente do que as outras decidirem fazer. Se a empresa não revelar qualquer
informação mas alguma outra o fizer, a empresa anterior receberá, então, um ganho de
. Por fim, se nenhuma empresa cooperar com a AA, cada uma receberá um ganho
esperado de
(4.44)

É simples mostrar que a n-tupla (revela,..., revela), que pode ser denotada como (R, ...,
R), na qual todas as empresas decidem cooperar com a AA obtendo, assim, uma redução
das multas, é sempre um equilíbrio de Nash. Por outro lado, a n-tupla (não revela,..., não
revela), ou (NR, ..., NR), é um equilíbrio: (1) se p F < R, sempre; (2) se p F  R se a condição a seguir for válida:
(4.45)

Perceba que, quando o (NR, ..., NR) equilíbrio existe, também seria o selecionado por
critérios-padrão de seleção de equilíbrio, como dominância de Pareto ou dominância de
~
risco. Assim sendo, as empresas revelam informações somente se p > p. Note que: (a)
~
quando nenhum programa de leniência existe, e R = F e p = 1, as empresas nunca irão
colaborar com a AA, mesmo que a investigação tenha sido iniciada; (b) para induzir a
revelação, o melhor que a AA pode fazer é definir R = 0
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Tabela 1 O jogo de revelação

Empresa 2

Revelado

Empresa 1

Não revelado

Revelado

Não revelado

Quanto às decisões tomadas pelas empresas em t = 1, precisamos comparar a soma dos
lucros descontada de quando a empresa decide pelo conluio da soma de quando ela decide
desviar. Essa comparação deve ser feita para ambos os casos, quando elas decidem revelar
quando a investigação foi iniciada e quando preferem não cooperar com a AA.
~

1. Conluio e Revela: p > p. Nesse caso, as empresas revelam, caso a AA tenha iniciado
uma investigação. Defina ΠR como o lucro esperado imediatamente antes do início da
investigação. É simples verificar que
(4.46)

que pode ser reescrita como
(4.47)

Se a empresa decide estabelecer o preço de conluio, seu ganho descontado esperado será
(4.48)
1
NC

α CNR

α CR
(1)

α
(2)

CNR

CR

~p

0

p

1

Figura 4.4 Soluções de equilíbrio para parâmetros de política de dados.
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Se a empresa decide desviar da estratégia de conluio, seu ganho será, então,
(4.49)

O conluio pode acontecer se . Ou seja, se a condição a seguir for satisfeita:
(4.50)

A Figura 4.4 ilustra aCR no plano (p, a), para valores dados de g e R: esse lócus não depende de p, haja vista que, na região considerada, as empresas cooperam com a AA, uma
vez que uma investigação é aberta.
Abaixo da linha, as empresas preferem o conluio, mesmo que antecipem um possível
colapso da colusão, caso a investigação seja aberta e as empresas relevem informações
para a autoridade. Acima da linha, as empresas, antecipando a revelação, preferem desviar,
e o resultado de conluio nunca ocorre.
Observe também que, quanto menos generoso for o programa de leniência, menor
será aCR: se as empresas acreditam que podem cooperar e escapar com uma pequena multa caso haja investigação, terão um incentivo extra para escolher a estratégia de conluio.
Em outras palavras, um programa de leniência generoso pode estimular a colusão ex ante.
(Retomaremos essa questão a seguir.)
~

2. Conluio e não revela: p  p. Nesse caso, as empresas antecipam que, mesmo sendo
aberta uma investigação, nenhuma empresa irá cooperar com a AA. A única forma de
a autoridade quebrar o cartel é iniciando uma investigação e provando que as empresas
são culpadas.
Escreva o lucro esperado pela empresa imediatamente antes de saber que a investigação foi iniciada como
(4.51)

donde
(4.52)

Se uma empresa seguir a estratégia de conluio, seu ganho descontado esperado será
dado por
(4.53)

Como antes, a desviante tem um ganho de
. Com um simples mas
entediante cálculo de álgebra, pode-se mostrar que a desigualdade VC N R  VD é satisfeita
por
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(4.54)

quando p [F (1 – ) + ΠM – ΠN] > ΠM – ΠD +  (ΠD – ΠN) e sempre satisfeita no caso
contrário.
A Figura 4.4 ilustra a curva, que pode diminuir com p: ceteris paribus, um aumento
na probabilidade de a empresa ser considerada culpada torna o conluio menos provável
(e, para p baixo o suficiente, o conluio será sempre a estratégia preferida). Notadamente,
quando F sobe, dado p, o conluio será menos lucrativo.
A Figura 4.4 ilustra as soluções de equilíbrio do jogo. Perceba que, se nenhum PL
(Programa de Leniência) for instituído (R = F), as empresas não terão qualquer razão
para revelar informações à autoridade quando a investigação for aberta, e os resultados de
equilíbrio serão definidos unicamente pela linha aC N R. Abaixo da linha, as empresas participariam da colusão (CNR); acima da linha, não participariam (NC), porque qualquer
acordo proposto seria imediatamente quebrado.
~
Multas reduzidas (R < F) modificam a situação, quando p < p empresas não revelam
se monitoradas, e a análise anterior ainda se aplica: a linha aC N R distingue o equilíbrio no
qual as empresas participam do conluio e não relevam daquele em que a colusão acontece.
~
Quando p  p, as empresas antecipam que revelarão informação caso monitoradas: acima
de aC R, as empresas preferem a não colusão e, abaixo de aC R, inicialmente participam do
conluio e depois revelam a informação, se monitoradas.
Para entender o papel dos acordos de leniência na sustentabilidade da colusão, considere o que acontece quando, em uma situação inicial, na qual não haja LP, as multas
reduzidas são introduzidas. Os dois efeitos desse fato são mostrados na Figura 4.4. Por um
lado, o PL pode ter um efeito adverso, pró-colusão. Ao reduzir o valor esperado de uma
possível multa, o PL pode incentivar o conluio. Isso ocorre na área (1), compreendida entre a curva aC R N e a linha aC R. Nessa região, nenhuma colusão pode ser sustentada caso
multas completas sejam aplicadas. Contudo, sob um PL, as empresas se envolveriam em
um conluio e, se monitoradas, revelariam e pagariam a multa reduzida R < F.
Por outro lado, existe uma área (2) na qual o conluio quebraria (porque as empresas
revelariam a informação) se a AA começasse a monitorar a indústria, ao passo que, na
ausência de um PL, o conluio poderia parar somente após uma completa e bem-sucedida
~
investigação. É a área entre a curva aC N R e a linha p.

Implementando uma política ótima

Um programa de leniência não é, portanto, inequivocamente ótimo, tendo em vista que pode introduzir um trade-off entre uma menor
dissuasão ex ante e uma desistência ex post de cartéis. Motta e Polo (1999, 2003) analisam formalmente a política antitruste ótima e mostram que a leniência deve ser utilizada
quando a AA possuir recursos limitados.
Uma análise completa requer a maximização da função objetivo da AA, o bem-estar,
sujeito à sua restrição orçamentária. No entanto, mesmo sem uma análise completa, observe que a AA irá classificar as regiões da seguinte forma: NC > CR > CNR. Os cartéis implicam perda de eficiência alocativa, e a autoridade antitruste busca impedir sua formação
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ou quebrá-los. No primeiro caso (NC), os cartéis são detidos; no segundo (CR), são os
cartéis são quebrados tão logo a investigação é iniciada, porque as empresas revelam informações à AA; por fim, no terceiro caso, são quebrados apenas se uma investigação for
iniciada, e a acusação, bem-sucedida.
Intuitivamente, se a AA tiver tido um orçamento alto, poderia definir valores elevados
de (p, a), sendo capaz de uma dissuasão completa usando a multa integral F, enquanto
a introdução de um programa de leniência pode resultar em menor dissuasão (ou seja,
acabar na região (1)). Em vez disso, se a AA tiver apresentado menor orçamento, a dissuasão completa poderá nunca ser alcançada. Assim, é melhor implementar o resultado em
que as empresas aderem ao conluio e revelam (CR), por meio de concessão de descontos
máximos (R = 0), em vez de um conluio completo (CNR).

Redução das multas somente antes da investigação ser iniciada Uma política de
leniência alternativa, na qual os descontos nas multas fossem dados somente antes do
início da investigação, corresponderia ao jogo anterior, com a diferença de que, no início
de t = 2, as empresas escolhem, simultaneamente, se querem revelar ou não o cartel para a
AA; se nenhuma empresa revelar, a AA abre uma investigação com probabilidade , prova
que as empresas são culpadas com probabilidade p, e, resolvida a investigação, os ganhos
são realizados.
Sob esse regime alternativo, o programa de leniência é completamente ineficaz. Um
equilíbrio em que as empresas optam pela colusão e revelam não existe. Quando optam
pela colusão esperando que o cartel seja quebrado com informação revelada à autoridade,
a empresa obtém Vc = ΠM +  (ΠN/ (1 – ) – R) . Ao optar pelo desvio, a empresa ganha
Vd = ΠD + ΠN / (1 – ). Como ΠD > ΠM > e R  0, então Vc < Vd.
No caso em que as empresas ganham os descontos sobre a multa após o início da investigação, o lucro esperado de conluio diminui quando o evento “abertura de uma investigação” ocorre, levando as empresas a revelar. No caso considerado aqui, ao contrário, nada
de novo acontece entre o momento em que elas decidem pela colusão e o momento em
que são convocadas a cooperar com as autoridades para quebrar o cartel. Se os programas
de leniência forem eficazes na quebra dos cartéis, devem ser estendidos para beneficiar
as empresas que revelam informações depois que a indústria estiver sob monitoramento.
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Considere um modelo simples feito por d’Aspremont e Jacquemin (1988), que analisa os
efeitos de acordos cooperativos em P&D.
A função de demanda para os bens homogêneos produzidos pelas duas empresas é
p = a – Q, com Q = q1 + q2, a soma dos resultados individuais. A Empresa i (i = 1, 2) é
caracterizada por custos marginais ci = C – xi – lxj, onde xi é o investimento em P&D feito
pela Empresa i, e l ∈ [0, 1] é um parâmetro que indica o transbordamento dos investimentos em P&D xj, feitos pela concorrente. O custo de P&D é dado pela função gx2i / 2, onde
g > 4/3 é um parâmetro que expressa a eficiência da produção de P&D (ver o Capítulo 2
para modelos similares de inovação).
Considere dois casos. No primeiro, as empresas competem tanto em P&D quanto em
quantidades. No segundo, elas cooperam em suas decisões de investimento em P&D, mas
competem no mercado, ou seja, escolhem as quantidades de forma não cooperativa.

Concorrência em ambos os estágios

No primeiro caso, as empresas investem simultaneamente em P&D no primeiro estágio e escolhem simultaneamente as quantidades no
segundo.
No estágio final do jogo, cada Empresa i escolhe qi para maximizar sua função de lucro
pi = (a – qi – qj – ci (xi, xj)) qi – gx2i / 2, dado (xi, xj). É fácil verificar que o resultado do
equilíbrio (de Cournot) é dado por:
(4.55)

Após a substituição, pode-se verificar que os lucros são dados por:
(4.56)

No primeiro estagio do jogo, cada empresa escolherá xi a fim de maximizar pi (xi, xj).
Tirando a primeira derivada pi / xi, resolvendo o sistema de condições de primeira ordem (CPOs) e focando o equilíbrio simétrico xi = xj = xc, obtemos o nível de equilíbrio de
P&D para cada empresa:
(4.57)

Dessa solução, podemos obter, por substituição, os níveis de equilíbrio de quantidade
e lucro:

(4.58)
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O excedente do consumidor é dado por
EC

(4.59)

Por fim, o bem-estar é
EC

(4.60)

Cooperação em P&D Agora consideraremos o caso no qual as empresas competem

em quantidades no mercado de produtos, mas cooperam nas decisões de investimento
em P&D. Uma vez que elas tomam as mesmas decisões não cooperativas no mercado de
produtos, o último estágio é o mesmo que o apresentado antes.
No primeiro estágio do jogo, contudo, elas escolherão x1, x2 para maximizar o lucro
conjunto
:
(4.61)

Focalizando o equilíbrio simétrico, encontramos
(4.62)

Por substituição, os níveis de equilíbrio da quantidade e lucros de uma empresa são
(4.63)

Podemos, agora, calcular o excedente do consumidor como
EC

(4.64)

e o bem-estar como
EC

(4.65)

O efeito de uma joint-venture em P&D É possível agora comparar os resultados sob
os dois regimes e averiguar que l  1/2 garante que investimentos em P&D, resultados e
bem-estar sejam mais altos sob o regime de P&D cooperativo que sob o regime de concorrência em ambos os estágios. De fato, xc > xJV resulta na desigualdade:
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(4.66)

que se mantém para l < 1/2; qc > qJV e pode ser reescrita como
(4.67)

que também se mantém para l < 1/2. Finalmente, Wc > WJ V pode ser reescrita como

(4.68)

Uma vez que o último termo do numerador do lado esquerdo é sempre positivo (dado
que l  1 e que g > 4/3), novamente a desigualdade se mantém para l < 1/2. Em outras
palavras, uma joint-venture em pesquisa aumenta o bem-estar se o transbordamento for
grande o suficiente (l  1/2).
Quando os transbordamentos são grandes o suficiente, as empresas não cooperativas
antecipam que não poderiam se apropriar dos resultados de seus investimentos em P&D e
os reduzem em resposta. Sob cooperação em P&D, elas internalizam o efeito do transbordamento, o que resulta em maiores gastos com P&D.
Pode-se observar que lucros são sempre maiores no regime de P&D cooperativo, o
que significa que não deveria haver necessidade de subsídios (ou outros incentivos financeiros) para que empresas coordenem seus níveis de P&D: elas têm incentivos privados
para isso.

Extensões e discussão

Este simples modelo deu origem a uma vasta literatura que
trata dos efeitos da cooperação em P&D. Uma série de extensões já foi considerada, tais
como competição por preço, generalização de custo, funções de demanda, o número de
empresas, entre outras. Todavia, os principais resultados qualitativos da análise não mudaram com todas essas especificações.
Leahy e Neary (1997) analisam a cooperação em P&D em um modelo genérico e comparam com políticas alternativas de P&D para aumentar os investimentos, como P&D e
subsídios de resultados. Os autores concluem que a primeira é melhor que a última, mas
alertam para o fato de que a melhoria no bem-estar via acordos de cooperação em P&D é
pouco significativa. Eles também destacam que a cooperação em P&D é lucrativa, de sorte
que não são necessários incentivos adicionais do governo além de permitir que empresas
que concorram entrem em projetos cooperativos.
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Quadro 5.1 Modelando efeitos unilaterais de fusões*

Modelar Fusões e seus efeitos é difícil. A principal característica das fusões é que elas
criam uma nova empresa que combina os ativos das partes que se fundem, de modo que
é necessário algum tipo de modelo fundado em ativos para captar a essência das fusões.
Existem dois modelos relativamente simples fundados em ativos: modelos de diferenciação de produtos, em que os ativos em questão são as variedades de produtos vendidos pelas empresas (seguiremos essa abordagem) e modelos em que as empresas produzem bens
homogêneos mas diferem em suas capacidades produtivas – capacidade, nesse sentido,
significa seus ativos (ver, por exemplo, PERRY e PORTER, 1985).
Por essa razão, os modelos mais simples de oligopólio, no qual as empresas vendem
produtos homogêneos, têm retornos constantes de escala, atendem a todas as demandas com que se deparam (pense nos modelos do padrão Cournot), e deixam de captar a
natureza básica das fusões: em tais modelos, uma fusão entre duas empresas resulta no
desaparecimento de uma delas do mercado.
Outro ponto fraco do padrão Cournot de modelos deriva do fato de que uma fusão entre empresas simétricas não é lucrativa, a menos que envolva pelo menos 80% das empresas da indústria, resultado de Salant, Switzer e Reynolds (1983), que o Exercício 5.2 convida você a reproduzir. (Ver também a seção “Efeitos unilaterais de fusões na ausência de
ganhos de eficiência”, a seguir, para discussão.) Evidentemente, é um problema estudar os
efeitos das fusões apoiando-se em um modelo no qual a fusão em si não é lucrativa, já que
o próprio modelo não poderá explicar por quê, em primeiro lugar, a fusão está ocorrendo.
Para sermos precisos, a lucratividade das fusões pode ser restaurada no modelo de
Cournot, caso se presuma que a fusão promova ganhos de eficiência suficientemente
grandes (conforme mostrado no Exercício 5.3). No entanto, é elucidativo estudar os efeitos unilaterais das fusões com e sem os ganhos de eficiência (como faremos na seção
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“Efeitos unilaterais de fusões na ausência de ganhos de eficiência”, a seguir). Assim, usamos um modelo em que as empresas têm produtos diferentes, e a fusão cria uma nova
companhia, dotada de um portfólio maior. Para manter o modelo o mais simples possível,
analisamos aqui o caso em que só três produtos existem. O modelo é generalizado para
produtos na seção técnica avançada “Um modelo mais geral”.
5.1.1 Efeitos unilaterais de fusões na ausência de ganhos de eficiência*

Usando um modelo de diferenciação de produto, esta seção mostra que uma fusão que
não gera ganhos de eficiência fortalece o poder de mercado e reduz o bem-estar. O caso
dos ganhos de eficiência será formalmente estudado na seção “Ganhos de eficiência
oriundos da fusão”. Consideramos exclusivamente o caso dos efeitos unilaterais de uma
fusão, excluindo a possibilidade de que as empresas possam entrar em colusão antes ou
depois de fusionadas.
Para manter o máximo de simplicidade, suponha que existam três produtoras individuais (ver a seção “Um modelo mais geral”). Os custos marginais de produção das empresas são idênticos e iguais a c  0. A função utilidade dos consumidores é:

(5.1)

que – depois de resolvido o problema do consumidor – fornece as funções de demanda
direta (para mais detalhes, ver o Capítulo 8 em www.elsevier.com.br):
(5.2)

onde  ∈ [0, ) é o parâmetro de substituibilidade de produto, e v > c. Note que, neste
modelo, os produtos das empresas são dados exogenamente; cada fusão não afeta nem a
escolha nem o grau de substituibilidade de produto, que se supõe simétrica entre todos
os produtos.

Pré-fusão Antes de a fusão ocorrer, temos três monoprodutoras com uma função lucro

pi = (pi – c) qi, onde qi é dado pela função de demanda anterior (i = 1, 2, 3).
As CPOs pi / pi = 0 são

(5.3)

Resolvendo o sistema de CPOs e impondo simetria nos preços, obtemos
(5.4)

onde o índice “b” responde por “antes da fusão”. Produto e lucros de equilíbrio são
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(5.5)

Note que, à medida que a substituibilidade entre os produtos cresce ( mais alto), os preços de equilíbrio e os lucros decrescem. Finalmente, podemos derivar o bem-estar do
consumidor como C S = U (qb) – 3 pbqb por substituição aos valores de equilíbrio, e o bem-estar, como a soma do excedente do consumidor e do produtor:
EC

(5.6)

Uma fusão entre duas empresas

Suponha que uma fusão ocorra entre duas Empresas,
1 e 2. Na indústria, há agora a Empresa I, vendendo dois produtos, e a Empresa O, vendendo um produto (respectivamente a empresa insider e a empresa outsider com relação
à fusão), com lucros
(5.7)
3

(5.8)

Tomando as primeiras derivadas pi / pi (com i = 1, 2) e po / p3 = 0, obtêm-se as
CPOs
i

(5.9)

Podem-se encontrar os preços de equilíbrio pós-fusão pI, po como
(5.10)

Após a substituição, obtêm-se as quantidades e os lucros por variedade da empresa
fusionada e das outsiders como
(5.11)

(5.12)

O efeito sobre preços Agora, fica fácil ver que as fusões aumentam preços e, consequentemente, reduzem o excedente do consumidor. Para tanto, note que a desigualdade pI
> pb pode ser reescrita como
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(3 + 2)  (v – c) / [2 (3 + ) ( 6 + 6 + 2)] > 0

Para ilustrar esse resultado, é útil escrever as funções de melhor resposta das empresas
antes e depois da fusão. Considere, por exemplo, os Produtos 1 e 3. No espaço (p1, p3), e
para dado p2, antes de fusão as melhores respostas da Insider 1 e da Outsider 3 eram obtidas por meio das CPOs (5.3):

(5.13)

Depois da fusão, as melhores respostas são derivadas das CPOs (5.9) como

(5.14)

Como a Figura 5.1 ilustra, a fusão determina um deslocamento para cima da função
de melhor resposta do produto da insider, o que, por sua vez, fará os preços de equilíbrio
depois da fusão aumentarem. Note que o aumento de preços da insider é maior que o do
produto da outsider, o que implica uma realocação de produto em favor desta última.
Há outra forma intuitiva de entender esse resultado. Quando as empresas se comportam não cooperativamente no mercado, cada uma impõe uma externalidade negativa a
todas as outras por escolher um preço muito baixo com relação ao que seria ótimo para
maximizar os lucros conjuntos. Se duas empresas se juntam, elas levam em conta essa
externalidade negativa que se impõe mutuamente e elevam seus preços. As demais reagirão elevando seus preços (lembre-se de que, nesse modelo, as ações são complementos
estratégicos), mas não tanto quanto as empresas em fusão.
RO

p1
M

pI

pb

RI′
RI

B

pb

pO

p3

Figura 5.1. Efeitos de uma fusão da ausência de ganhos de eficiência: complementos estratégicos.
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O efeito sobre os lucros dos insiders O próximo resultado é que a fusão beneficia as
empresas que se fusionam. Para ver isso, temos de comparar os lucros por produto antes e
depois da fusão. A desigualdade pI > pb pode ser reescrita como
2 (27 + 63 + 422 + 73) (v – c)2 / [36 (2 + 6 + 6)2 (3 + )2] > 0

O resultado de que a fusão sempre beneficia as partes em fusão não é robusto, na medida em que depende da hipótese de que as empresas concorram em preço. É útil rever
brevemente a literatura sobre lucratividade de fusões.
Salant, Switzer e Reynolds (1983) analisam um modelo de bens homogêneos e presumem (1) concorrência por quantidade e (2) ausência de ganhos de eficiência oriundos da
fusão. E observam que uma fusão entre duas empresas é sempre prejudicial para as partes,
a menos que lhes confira um monopólio (ou seja, a menos que n = 2). A intuição por trás
desse resultado é que as partes fusionadas internalizam a externalidade pecuniária negativa dada pelos preços muito baixos da indústria e reduzem sua produção (que tenderia
a aumentar preços). As ações das empresas sendo substitutas estratégicas (como no caso
da concorrência por quantidade e funções de demanda lineares), as outsiders respondem
aumentando, em vez de diminuindo, sua produção, o que lhes permite ganhar participação de mercado, moderando o aumento de preços. Como resultado, as empresas que
participam da fusão perdem participação de mercado e lucros, já que a menor quantidade
produzida não é compensada por um aumento de preços na indústria.
q1
RO

C

qc
qI

π1

M
π1′

qc qO

RI′

RI
q3

Figura 5.2. Efeitos de uma fusão na ausência de ganhos de eficiência: substitutos estratégicos.

A Figura 5.2 mostra esses argumentos graficamente. Desloca a função de melhor resposta RI das insiders para baixo, para RI. Como resultado, um novo equilíbrio se estabelece no ponto M, caracterizado por uma produção mais elevada das outsiders e uma produção mais baixa das insiders. Os lucros das insiders caem, na medida em que os lucros das
insiders pI caem abaixo de pI. (Ver também o exercício 5.7.)
Esse artigo abriu o debate sobre a lucratividade das fusões, e a pesquisa subsequente
mostrou que, relaxando as hipóteses (1) e (2) anteriores, a lucratividade das fusões seria
restaurada. Com relação a (1), Davidson e Deneckere (1985) mostram que, quando as
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ações são complementos estratégicos, o aumento de preços das empresas que se fundem é
seguido pelo aumento de preços das outsiders – veja novamente a Figura 5.1. A argumentação dos autores corresponde à discussão feita aqui.
Com relação ao ponto (2), Perry e Porter (1985) mostram que, mesmo sob a hipótese
de bens homogêneos e competição por quantidade, se existirem ganhos de eficiência suficientes, a fusão será lucrativa.

O efeito sobre os lucros das outsiders

A seguir, poderemos verificar se a fusão eleva
os lucros das outsiders ao compararmos os lucros por produto antes e depois da fusão. A
desigualdade po > pb pode ser reescrita como
2 (36 + 36 + 72) (3 + 2) (v – c)2 / [36 (2 + 6 + 6)2 (3 + )2] > 0

Esse resultado não depende de as empresas competirem por preço ou por quantidade
e se dobra ao efeito de carona desfrutado pelas outsiders: quando as empresas em fusão
aumentam seus preços (ou reduzem sua produção), diminuem a externalidade negativa
para toda a indústria. As outsiders, por conseguinte, também vão se beneficiar da fusão.
No entanto, note que presumimos aqui que a fusão não crie economia de custos para as
insiders. Quando esse efeito está presente, a fusão pode ser a pior para as outsiders.

O efeito sobre o bem-estar total

O resultado final que queremos mostrar é que, nesse
modelo, a fusão reduz o bem-estar. Até aqui, vimos que a fusão reduz o excedente do consumidor (por elevar os preços sem alterar o número de produtos ofertados) e aumenta o
excedente do produtor (na medida em que aumenta tanto os lucros das insiders quanto os
das outsider). Temos de olhar agora para o efeito líquido dessas duas forças opostas (o que,
infelizmente, envolve álgebra simples, embora tediosa). O excedente do consumidor pode
ser derivado como EC = U (qO, qI) – 2 pI qI – pOqO, e o bem-estar se obtém somando-o ao
excedente do produtor (ou seja, à soma dos lucros das duas empresas):
EC

(5.15)

Para mostrar como o efeito líquido da fusão sobre o bem-estar é negativo, é necessário
verificar que Wb > Wm. Essa desigualdade equivale a:
(5.16)

Ganhos de Eficiência Para obter alguns insights sobre como a análise se altera quando

os ganhos de eficiência estão presentes, continue com o exemplo anterior de três empresas,
mas com a hipótese ad hoc de que, quando duas empresas se fundem, geram economias de
custo que lhes permitem produzir cada variedade de produto a um custo marginal ec, com
e  1. O parâmetro representa a medida inversa do ganho de eficiência da fusão. Presumimos
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que a vantagem de custo adquirida pela empresa fruto da fusão não é grande o suficiente
para forçar as outsiders a deixar o mercado (essa possibilidade é considerada dentro do modelo mais geral, na seção “Dano por eficiência: quando a fusão leva à saída de outsiders”).
As funções de lucro das empresas oriundas da fusão e das outsiders são dadas por
2
π I = i = 1( pi − ec )qi e, onde q1, q2, q3 são definidas pelas funções de demanda (5.2).
Tomando as CPOs, pI / p1 = 0, pI / p2 = 0, pO / p3 = 0 e rearranjando-as, derivam-se
as funções de melhor resposta para um dos produtos da empresa fruto da fusão e para a
outsider, conforme segue:

(5.17)
RO

p1
M

pI

RI′ (e = 1)
RI
RIe

B

pb
E

pb

pO

p3

Figura 5.3. Efeitos de uma fusão com ganhos de eficiência.

Como mostra a Figura 5.3, a existência de ganhos de eficiência afeta a posição das
e
funções de melhor resposta dos produtos da insider: quanto mais baixo e, mais baixo R I.
e
Em particular, Se for suficientemente pequeno, a função de melhor resposta R I estará
abaixo (em vez de acima) da função pré-fusão RI, determinando uma redução de preço
(em vez de um aumento) a um novo equilíbrio de fusão. Assim, quando existem ganhos
de eficiência suficientemente grandes, o excedente do consumidor crescerá com a fusão.
Em seguida, note que, quando os novos preços de equilíbrio são menores (como no
ponto E), a outsider será prejudicada pela fusão: ambas as empresas estabelecerão preços
mais baixos que na situação pré-fusão, e a outsider continuará com os mesmos custos de
produção de antes (enquanto a empresa fruto da fusão terá custos de produção mais baixos). Assim, a fusão reduzirá seus lucros.
Uma prova formal de que, quando um ganho de eficiência é grande o suficiente, a fusão aumenta o excedente do consumidor e o bem-estar é dada na seção “Um modelo mais
geral”, a seguir, para o caso geral de n empresas.
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Quadro 5.2 Um modelo mais geral**

Nesta seção, apresentamos uma versão mais geral do modelo de n-produtos, analisado
antes. Primeiro, analisaremos brevemente os efeitos de uma fusão segundo as mesmas
linhas anteriores, com o tratamento adicional do caso em que uma fusão pode levar à
saída das outsiders.
5.2.1 O modelo

Presumimos a seguinte função utilidade:

(5.18)

onde y é um bem externo, qi é a quantidade do i-ésimo produto, v é o parâmetro positivo,
n é o número de produtos na indústria,  ∈ [0, ) representa o grau de substituibilidade
entre os produtos. A função utilidade sendo quase linear, as decisões dos consumidores
do bem externo não afetam as decisões com relação ao bem diferenciado, que podemos
analisar em um arcabouço de equilíbrio parcial.
Da maximização da função utilidade sujeita à restrição de incentivo, podemos derivar
as funções de demanda inversas como

(5.19)

Invertendo esse sistema, podemos encontrar as seguintes funções de demanda direta:
qi =

1
n


γ
v − p i (1 + γ ) + n


n
j=1



pj  .



(5.20)

Entre as propriedades das funções de demanda, repare que demanda agren
gada Q = i =1 q i não depende do grau de substituição entre os produtos, como
n
1 n
Q=
q =v–
p . Note também que, no caso da simetria (pi = pj = p), a dei =1 i
i =1 i
n muda
manda agregada não
com o número de produtos existentes na indústria, como
n
Q=
qi = v – p. Presuma também, a menos que se estabeleça de forma contrária, que
i =1
todas as empresas tenham função de custos idênticas C (qi) = cqi, com c < v.

∑
∑

∑

∑

5.2.2 Efeitos unilaterais com ganhos de eficiência

Nesta seção, mostramos que as fusões que não geram ganhos de eficiência fortalecem
poder de mercado e reduzem bem-estar. Consideramos aqui o caso dos efeitos unilaterais
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de uma fusão. Por conseguinte, presumimos que um resultado colusivo não possa ser
atingido nem antes nem depois de uma fusão.
5.2.3 Efeitos da fusão e poder de mercado

Considere primeiro o caso em que existe uma empresa multiproduto I, que vende os primeiros produtos da indústria, enquanto os produtos restantes (n – m) são vendidos por
empresas monoprodutoras. Uma fusão entre uma multiprodutora “grande” e uma monoprodutora “pequena” pode ser estudada pelo efeito do aumento de uma unidade (de
m para m + 1) no número de produtos pertencentes à empresa grande, com as demais
empresas vendendo apenas um produto.
Para encontrar o equilíbrio da indústria, escreva as funções de lucro da empresa multiproduto e de cada uma das outsiders como se segue:
(5.21)

(5.22)

Tomando as primeiras derivadas pI / pi = 0 e pk / pk = 0, impondo simetria aos
preços da multiprodutora (pi = pI para i = 1, ..., m) e das outsiders (pk = p0 para k = m + 1,
..., n), as condições de primeira ordem são:

(5.23)

Resolvendo o sistema, obtêm-se os preços de equilíbrio como:
pi(mj) =
=

(5.24)

p0(mj) =
=

(5.25)

Pode-se verificar que pI / m > 0 e p0 / m > 0, implicando que, quanto maior a
empresa multiprodutora (quanto mais alto m para determinado número de produtos n
vendidos na indústria), mais altos serão os preços de equilíbrio tanto das insiders quanto das outsiders depois da fusão. Reciprocamente, pI / n > 0 e p0 / n > 0: uma fusão
que envolva certo número de empresas resultará em preços de equilíbrio mais elevados,
número de empresas m resultarão em preços de equilíbrio mais elevados quanto menor o
número de empresas na indústria, ou seja, quanto mais concentrada for a indústria.
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5.2.4 O efeito sobre o bem-estar de uma fusão

Para mostrar mais formalmente o efeito de uma fusão, focalizemos o caso em que existem
n monoprodutoras e ocorre uma fusão entre duas delas. Por conseguinte, temos de comparar a solução de equilíbrio para o caso pré-fusão m = 1 com o caso pós–fusão m = 2.
Substituindo m = 1 na equação (5.24), obtemos o preço de equilíbrio pré-fusão pb = pI
(1) = po (1):
(5.26)

A quantidade vendida por cada empresa no equilíbrio é dada por
(5.27)

e o lucro por empresa é
(5.28)

Uma fusão gera uma empresa com dois produtos. Podemos encontrar os valores do
equilíbrio pós-fusão pI (2), po (2), (que denotaremos, por simplicidade pI, po) substituindo
m = 2 nas equações (5.24) e (5.25):
(5.29)

(5.30)

Após substituir, obtêm-se as quantidades e os lucros por produto da empresa fusionada e das outsiders como
(5.31)

(5.32)

(5.33)

(5.34)
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Lema 5.1 A fusão aumenta preços e reduz o excedente do consumidor.
Prova A primeira parte do lema já foi mostrada: a fusão aumenta m de 1 para 2, e

tanto os preços das insiders quanto os das outsiders aumentam com m. Dado que todos os
produtos são vendidos antes e depois da fusão, os consumidores ficam em desvantagem,
pois ela eleva preços para todos os produtos. 
Quando duas empresas se fundem, levam em conta as externalidades pecuniárias negativas que impõem uma à outra e elevam seus preços. As outras empresas reagem aumentando seus preços (nos modelos, os produtos são complementos estratégicos) mas
não tanto quanto a empresa em fusão.

Lema 5.2 A fusão beneficia a empresa fusionada.
Prova Primeiro, repare que pb < pI e pb < po. Segue-se desse resultado que pI / m
> 0 e po / m > 0, lembrando que pI = pI (2) > pb = pI (1) e que po = po (2) > pb = po (1).
Denote o lucro por produto ganho pela fusionada como pI = pI (pI, po), onde pI denota
o vetor dos (dois) preços próprios, e po, o vetor dos outros preços (n – 2) cobrados pelas
outsiders. Já que os bens são substitutos, deve ocorrer que pI (pb, po) < pI (pb, po). Em
outras palavras, os lucros de equilíbrio obtidos pelas fusionadas antes da fusão devem ser
mais baixos do que obteriam se as concorrentes cobrassem um preço po > pb. Contudo,
também sabemos que a melhor resposta das fusionadas ao preço po escolhido pelas outsiders é pI > pb. Consequentemente, deve ocorrer que: pI (pb, po) < pI (pb, po). Então pI (pb,
po) < pI (pb, po). 
Lema 5.3 A fusão aumenta lucros para as outsiders.
Prova Sabemos que pb < pI e pb < po. Usando a mesma notação do lema anterior, e
dado que os bens e a demanda são substitutos, temos que, para cada uma das outsiders, po
(pb, pb) < po (pI, pb). Além disso, sabemos que a melhor resposta de cada uma para o preço
po escolhido pela fusionada é po > pb. Consequentemente, devemos ter po (pI, pb) < po (pI,
po). Isso nos permite concluir que po (pb, pb) < po (pI, po). 
Esse resultado não depende de as empresas competirem em preços ou quantidades
ou dobrarem-se aos efeitos de carona usufruídos pelas outsiders: quando as fusionadas
elevam seus preços (ou reduzem sua produção), diminuem a externalidade negativa, afetando toda a indústria. As outsiders se beneficiarão também da fusão.
Agora, podemos afirmar:

Lema 5.4 A fusão aumenta o excedente do produtor.
Prova Esse fato segue-se trivialmente de que fusões aumentam tanto os lucros das
fusionadas quanto os das outsiders, conforme estabelecido no lema anterior. 
Lema 5.5

A fusão reduz o bem-estar líquido.

Prova Veja a seção 5.2.7 
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5.2.5 Ganhos de eficiência oriundos da fusão

Nesta seção, ilustramos o papel dos ganhos de eficiência na análise de fusões. O caso pré-fusão já foi analisado na seção anterior, para o caso em que m = 1: os preços, quantidades
e os lucros de equilíbrio são dados pelas equações (5.26), (5.27) e (5.28).
Uma fusão entre duas empresas cria uma maior que possuirá e venderá duas variedades de produtos. Presuma que, ao combinar seus ativos, as fusionadas podem ganhar em
eficiência com relação às monoprodutoras e serem capazes de operar ao custo unitário ec,
com e  1. Quanto mais baixo o parâmetro e, mais altos os ganhos de eficiência propiciados pela fusão. Em outras palavras, a proporção de custos economizados pela fusão é 100
(1 – e)%. Mostramos agora que, entre outros fatores, quanto mais elevados os ganhos de
eficiência criados por uma fusão, mais provável que ela gere ganhos de bem-estar.
Para encontrar o equilíbrio da indústria depois da fusão entre as duas empresas, (I = 1,
2), escreva a função de lucro (por variedade) das fusionadas (insiders) e de cada uma das
outsiders, conforme segue:
(5.35)
(5.36)

onde usamos simetria nos preços das empresas que se fundem: p1 = p2 = pI. Impondo a
mesma simetria aos preços das outsiders, de forma que pi = pj = po, as condições de primeira ordem são dadas por

    

(5.37)

Resolvendo essa expressão em po e pI, obtêm-se os preços de equilíbrio após a fusão
como
(5.38)

(5.39)

Após substituição, obtém-se o lucro por produto da fusionada e das outsiders como
pI = (n + (n – 2) )
(5.40)
(5.41)
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Encontremos agora o efeito da fusão sobre o excedente do consumidor, os lucros das
empresas e o bem-estar líquido, usando como referência as soluções de equilíbrio na indústria antes da fusão, e sob a hipótese de que a fusão não reduz o número de produtos
vendidos no mercado (a seção “Dano por eficiência: quando a fusão leva à saída de outsiders” relaxa essa hipótese).

Efeito da fusão sobre o excedente do consumidor

O seguinte lema fornece
a condição necessária e suficiente que resulta em preços mais baixos, beneficiando os
consumidores.

Lema 5.6

A fusão é benéfica para os consumidores apenas se envolver ganhos de eficiência suficientes, isto é, se, e apenas se
(5.42)

Prova Já que estamos considerando o caso em que todos os produtos são vendidos
antes e depois da fusão, uma condição suficiente para que os consumidores se beneficiem
mais é que os preços de todos os produtos baixem após a fusão. Contudo, verifica-se que
as condições para po  pb coincidem com as condições para pI  pb: ambas requerem
e  e–. Isso implica que ambas são necessárias e suficientes. É fácil verificar que é o caso
por meio de cálculos algébricos simples, embora tediosos. Escreva po (e) = po (e) – pb .
A desigualdade po (e) = 0 é satisfeita apenas por e  e–. Da mesma maneira, é possível
verificar que pI (e) = pI (e) – pb  0 também se resolve apenas para e  e–. 
O lema anterior pode ser lido como se segue. Primeiro, os consumidores se beneficiarão da fusão apenas se os preços caírem. Segundo, os preços caem apenas se houver
suficientes ganhos de eficiência.
Note também que e  e– pode ser reescrito como – n (v – c) < 0. Isso implica que uma
fusão que não gere ganhos de eficiência (ou fusão tal que e = 1) sempre vai elevar preços e
nunca vai ampliar o excedente do consumidor.
O leitor poderá verificar que e– / n > 0. Quanto maior o número de empresas, menores os ganhos de eficiência requeridos para elevar o excedente do consumidor: como
é fundamental que o valor de e– aumente, é mais fácil que a condição e  e– seja satisfeita. Quando um grande número de empresas opera na indústria, um aumento de preço
após a fusão entre duas delas é uma possibilidade muito reduzida. Cada uma internaliza
a externalidade sobre o preço do parceiro, mas, com um número maior de outsiders, o
efeito da fusão sobre preços torna-se marginal, e um pequeno ganho de eficiência pode
contrabalançar seu efeito negativo. No outro extremo, quando há apenas duas empresas
na indústria, a fusão criará um monopólio que resultará no máximo aumento de poder
de mercado: apenas aumentos extremamente altos de ganhos de eficiência poderiam, em
princípio, contrabalançar o efeito negativo sobre o bem-estar devido aos preços mais altos.
Isso fortalece a racionalidade de se confrontarem fusões que ocorram em indústrias mais
concentradas.
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O impacto da fusão sobre o excedente do produtor Voltemo-nos agora para o efeito da fusão sobre os lucros da empresa, descartando a hipótese de que ela não force a
produção das outsiders a zero. O primeiro passo é estudar o impacto da fusão nos lucros
das insiders. Na primeira situação de concorrência por preço que estamos analisando, as
fusionadas sempre obtêm vantagem, independentemente de haver ganhos de eficiência,
conforme os comentários seguintes detalharão.
Comentário 5.1 A fusão beneficia as fusionadas.
Prova Lembre-se de que, mesmo sem ganhos de eficiência, uma fusão é lucrativa
para as fusionadas (veja o Lema 5.2). Isso implica que Ib (e)  2 (p1 (e) – pb > 0 para e =
1. Em seguida, pode-se verificar que a função Ib (e) é convexa:
(5.43)

Para termos certeza de que Ib é sempre positiva, precisamos apenas checar se a primeira derivada não muda de sinal no seu domínio. Dado que Ib / e é negativo quando
avaliado a e  e– < 0, equivale a verificar que Ib / e < 0 a e = 1. Com um pouco de álgebra, temos que

e
(5.44)

Quanto mais baixo e (mais fortes os ganhos de eficiência), mais lucrativa a fusão, fato
que completa a prova de que fusionadas sempre ganham com a fusão. 
O próximo passo é mostrar que a fusão sempre beneficia as outsiders, a menos que
haja ganhos de eficiência suficientes para as empresas em fusão.

Comentário 5.2 A fusão aumentará os lucros das outsiders se os ganhos de eficiência
forem suficientemente pequenos, isto é, se e > e–.

Prova Sabemos, da seção anterior, que, se não houver ganhos de eficiência, os ganhos das outsiders oriundos da fusão serão: po (pb, pb) < po (pI, po) para e = 1. O próximo
passo é definir a função bo (e)  (n – 2) (pb – po (e)), cujo sinal nos dirá se há ganhos para
as outsiders oriundos da fusão. Primeiro, note que bo (e–) = 0. Quando e  e–, temos po = pI
= pb. Consequentemente, segue-se que qo = qI = qb. Isso implica que po = (po – c) qo = (pb – c)
(pb – c) qb = pb , dado que a fusão não afeta os custos de produção das outsiders. Finalmente,
é fácil ver que, enquanto pb não é uma função de e, a função po (e) aumenta com e. Assim,
bo (e) é decrescente no seu domínio. Por consequência, pb  po (e) para e  e–. 
A proposição seguinte estabelece que, mesmo que as outsiders possam perder com
a fusão (se existirem importantes ganhos de eficiência para as fusionadas), os lucros da
indústria podem crescer com a fusão.
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Lema 5.7 A fusão sempre aumenta o excedente do produtor.
Prova Veja a seção 5.2.7. 
O efeito líquido sobre o bem-estar da fusão

Podemos agora olhar para o efeito geral
da fusão sobre o bem-estar e estabelecer a seguinte condição suficiente:

Lema 5.8

cia, isto é, se

A fusão aumenta o bem-estar líquido se envolver suficientes ganhos de eficiên-

Prova Uma condição suficiente (mas não necessária) para o bem-estar aumentar

com a fusão é que tanto o excedente do consumidor quanto o do produtor se expandam.
Os dois lemas anteriores mostraram que, para e  e–, os consumidores ganham, e os lucros
também sobem. Assim, o bem-estar aumenta nesse intervalo. 
Isso conclui nosso tratamento técnico sobre os ganhos de eficiência feito sob a hipótese
de que todas as outsiders continuem a operar na indústria depois da fusão. A próxima
seção considera a possibilidade de que, após a fusão, algumas outsiders sejam expulsas do
mercado.
5.2.6 Dano por eficiência: quando a fusão leva à saída de outsiders

É concebível que a fusão, por tornar as partes mais eficientes com relação às outsiders,
possa fazer as primeiras forçarem as últimas para fora do mercado. Vamos agora analisar
essa possibilidade e suas implicações.
Para que as outsiders não vendam nada após a fusão, devemos ter qo  0. A quantidade
vendida por elas pode ser derivada das equações (5.38) e (5.39). A fusão leva as fusionadas
serem as únicas vendedoras se
(5.45)

Note que eex é negativo quando n é grande o suficiente e quando  é pequeno o suficiente, implicando que, se a indústria não for muito concentrada e os produtos forem
substitutos imperfeitos, a fusão nunca resultará em outsiders deixando a indústria, mesmo
no caso de importantes ganhos de eficiência por parte das insiders. Vê-se isso diretamente
de eex / n < 0 e de eex /  < 0. No caso extremo em que os bens sejam perfeitamente homogêneos, uma melhoria no custo marginal será suficiente para forçar as outras empresas
para fora da indústria (lim→ eex = 1.
Quando a empresa sob fusão é a única restante no mercado, ela cobrará preço de monopólio pm = (ec + v)/2 para cada variedade. É fácil verificar que o nível de bem-estar
atingido nessa situação é dado por
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(5.46)

A fusão é benéfica para a sociedade como um todo se WM > Wb, onde o último termo
indica o nível de bem-estar antes da fusão e é dado por Wb = (2 (n – 1)2 + 4n (n – 1) +
3n2) (v – c)2 / [2 (2n + (n – 1))2] . Pode-se mostrar que WM  Wb se
(5.47)

Pode-se verificar que ew /  < 0 e ew / n < 0. Isso significa que, quanto mais substituíveis forem os produtos e maior o número de empresas, mais improvável que a fusão
que dá ensejo a um monopólio (com dois produtos) aumente o bem-estar. A razão por
trás desse resultado é que um maior número de empresas ou bens menos diferenciados
implicam bem-estar mais alto anterior à fusão, em virtude da concorrência mais forte no
mercado.
e

1

eex
WM < Wb
WM > Wb

ew

150

γ

Figura 5.4. Níveis de ganhos de eficiência e exclusão de concorrentes.

A Figura 5.4 ajuda a explicar os efeitos da fusão que leva a um monopólio (isto é, quando e < eex). Há duas possibilidades diferentes:
•• ew < e < eex. Neste caso, o ganho de eficiência é suficiente para que as fusionadas
formem o único vendedor, mas esse poder de monopólio se dá em detrimento do
bem-estar dos consumidores e do bem-estar total.
•• e < ew < eex. Neste caso, a fusão cria uma empresa tão eficiente que a falta de concorrência no mercado é mais que compensada pelos ganhos de eficiência. O bem-estar
total aumenta como resultado.
Em outras palavras, mesmo que uma fusão dê ensejo a um monopólio, não será possível concluir que ela gere necessariamente uma perda de bem-estar, já que os mesmos
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ganhos de eficiência que obrigam as concorrentes a sair do mercado podem beneficiar os
consumidores.
Para melhor interpretar os resultados obtidos, considere que o exemplo usado aqui é,
em alguns aspectos, extremo, por pelo menos três importantes razões: primeira, ele não
considera restrições de capacidade, já que, implicitamente, presumimos que a fusionada
possa cobrir toda a demanda do mercado suprida por todas as n empresas antes da fusão.
Trata-se de uma hipótese muito forte, que possibilita que uma única empresa atenda a
todo o mercado.
Segunda, neste modelo, se uma outsider deixar o mercado, todas as demais também
cessarão a produção. Como resultado, ganhos de eficiência suficientemente fortes levam a
fusionada ao monopólio, o que, por sua vez, cria forte poder de monopólio e reduz bem-estar. Em um modelo mais sofisticado, presumiríamos um leque de custos de produção
para as outsiders, com algumas forçadas para deixar o mercado por conta dos ganhos de
eficiência oriundos da fusão; outras não. O impacto sobre o bem-estar seria, portanto,
menos adverso. De fato, poderia levar a um resultado mais eficiente, viabilizado pelo fechamento das plantas dos competidores menos eficientes.
Terceira, este é um modelo estático, em que as outsiders não podem reagir à fusão das
empresas. Mas, se a fusão gera tamanhos ganhos de eficiência, deveria se esperar que as
concorrentes se fundissem também, o que demandaria um modelo mais completo, em que
o número de fusões seria determinado endogenamente, algo além do escopo deste livro.
Para resumir, a possibilidade de que uma fusão que implique ganhos de eficiência
possa reduzir bem-estar por forçar a saída de muitos ou todos os concorrentes parece
improvável, na medida em que tal resultado ocorre apenas sob hipóteses muito fortes.
5.2.7 Provas

Prova do Lema 5.5

O bem-estar é definido como a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. No caso da fusão, o bem-estar é definido como

(5.48)

Substituindo as quantidades de equilíbrio na expressão anterior, obtemos

O bem-estar antes da fusão, por sua vez, é dado por

(5.49)

(5.50)
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Substituindo as quantidades, temos

(5.51)

A diferença no bem-estar W = Wm – Wb é dada por

(5.52)

Imediatamente vemos que a diferença é negativa, dado que o numerador é sempre
positivo para n  2. Isso prova que (quando não há ganhos de eficiência) a fusão sempre
reduz o bem-estar. 

Prova do Lema 5.7 Sabemos que os lucros totais da indústria aumentam quando
e ∈ [e–, 1], como no intervalo dos ganhos obtidos com a fusão entre insiders e outsiders.
Consequentemente, apenas precisamos mostrar que os lucros agregados aumentam nesse
intervalo e ∈ [0, e–].
Denote o excedente do produtor depois da fusão como PS' = 2pI + (n – 2) po, e o excedente do produtor antes da fusão como PSb = npb. Para que o excedente do produtor se
expanda com a fusão, temos, consequentemente, que PS' > PSb ou, equivalentemente, Ib
(e)  2 (pI (e) – pb) > bo (e)  (n – 2) (pb – po) (e)). Para provar que é o caso no intervalo
e  e–, temos três etapas:

Tomadas conjuntamente, essas três condições asseguram que Ib (e) > bo (e), para e
 e–, como mostrado na Figura 5.5.
Vamos começar com o Item 1. Para mostrar que Ib (e–) > bo (e–) , lembre-se de que
Ib (e) > 0 em todo seu domínio e que, quando e  e–, temos po – pb. Assim, Ib (e–) = 2 (pI
(e–) – pb) > 0 = bo (e–) = (n – 2) (pb – po) (e–)).
Com relação ao Ponto 2, temos de calcular as derivadas e tomar seu valor em e  e–.
Após cálculos algébricos, verificamos que
(5.53)

bo

(5.54)
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∆Ib, ∆bo

∆Ib (e)

∆bo(e)

e

1

e

Figura 5.5. Estudo das funções usadas no Lema 5.7.

A desigualdade Ib (e–) / e < bo (e–) / ; e pode ser reescrita como
(5.55)

que prova o Ponto 2.
Vejamos agora o Ponto 3, que consiste apenas em calcular as segundas derivadas e
mostrar que Ib (e) é convexa sempre que bo (e) é côncava. Pode-se verificar que
(5.56)

Isto completa a prova. 
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Quadro 6.1 Análise de dupla marginalização

Suponha uma Empresa a montante U, que fabrique determinado produto do qual seja
monopolista. Suponha também que ela não possa vender o bem diretamente e precise
de uma Empresa a jusante D – uma varejista – que compre o produto de U e revenda aos
consumidores finais (os exercícios 6.1 e 6.2 tratam do caso de n varejistas). Presuma que
o fabricante tenha todo o poder de barganha e faça uma oferta do tipo “pegar ou largar”
para o varejista (o principal resultado não é alterado caso a distribuição de poder de barganha seja distinta).
A demanda dos consumidores é dada por q = a – p, onde a > 0 é um parâmetro, q é a
quantidade demandada, e p é o preço final cobrado aos consumidores. O fabricante possui
um custo unitário de produção c < a, e o custo unitário do varejista é dado pela soma do
preço de atacado w, que ele (possivelmente) tem de pagar ao fabricante por uma unidade
do produto, e um custo unitário de revenda, que consideraremos zero por simplicidade.
Presuma também que todos os agentes tenham informação perfeita.
Analisaremos dois casos diferentes. Primeiro, as empresas a montante e a jusante não
se envolvem em quaisquer contratos verticais, e a empresa a montante vende para o varejista utilizando uma estrutura de preços linear simples, isto é, fixando w. Segundo, as empresas a montante e a jusante são integradas. Iremos mostrar que existem vários conjuntos
de restrições verticais que permitem que a empresa a montante reproduza um resultado
verticalmente integrado.

Separação e precificação linear

O jogo será o seguinte: primeiro, a empresa a montante escolhe o preço de atacado w a ser pago pela a jusante. Em seguida, a empresa a
jusante escolhe o preço p final que venderá aos consumidores.
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Como de costume, primeiro temos de olhar para a solução da empresa a jusante. O seu
problema é escolher p, a fim de maximizar seu lucro, dado o preço de atacado w:
(6.1)

Igualando a primeira derivada a zero, (ΠD / p), obtemos preço, quantidade e lucro
como função do preço de atacado: p = (a + w) /2; q = (a – w) /2; ΠD = (a + w)2/4.
O fabricante antecipa de forma perfeita a decisão do varejista. Em particular, ele sabe
a quantidade que o varejista vai pedir de acordo com a função do preço de atacado (para
qualquer w, o varejista não estará disposto a comprar mais unidades do que a considerada
ótima). Logo, o problema é escolher o w que maximiza seu próprio lucro:
(6.2)

Da condição de primeira ordem (ΠU / w = 0), e após um rearranjo, tem-se a solução w = (a + c) /2. Substituindo o preço de atacado de equilíbrio nas soluções a jusante,
encontra-se o preço final de equilíbrio e os lucros obtidos pelas empresas a montante e a
jusante, bem como a soma dos lucros auferidos pela cadeia vertical:
(6.3)

EP

(6.4)

Integração vertical Suponha agora que as empresas a montante e a jusante sejam integradas em uma única companhia por causa de uma fusão vertical, por exemplo. Isso
implica que o fabricante pode agora vender diretamente aos consumidores. O problema
será, então, o padrão de um monopolista, como se segue:
(6.5)

A solução pode ser facilmente obtida pela condição de primeira ordem Πvi / p = 0:
(6.6)

Comparação O caso da fusão vertical é inequivocamente melhor para a sociedade.
•• Os preços são menores em uma estrutura verticalmente integrada que em uma
separada, pois pvi < psep (lembre-se de que a > c, ou, caso contrário, o mercado
não existiria). Como a integração vertical determina uma queda no preço (e um
aumento na quantidade vendida aos consumidores), há uma melhora no excedente
do consumidor.
•• O lucro criado pela estrutura verticalizada é também maior sob integração vertical,
pois PSvi < PSsep. Isso, por sua vez, significa que o fabricante sempre pode pagar
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sep

ao varejista ao menos o lucro ΠD , obtido sob estrutura separada, para convencê-lo da fusão (caso contrário, o varejista pode dar ao fabricante ao menos o ganho
sep
equivalente a seu custo de oportunidade, o lucro ΠU , que ele obteria sob separação
vertical). Ambas as empresas sairiam ganhando com a fusão.
•• Como aumentam os excedentes do consumidor e do produtor, o bem-estar total
aumenta com a integração vertical de forma indiscutível.

Restrições verticais Suponha agora que uma fusão vertical não seja possível, por qual-

quer razão. Ainda assim, é possível para a empresa a montante remover a externalidade
com a dupla marginalização usando restrições verticais distintas, como se segue.
•• FPR (RPM) (Fixação do Preço de Revenda). A dupla marginalização tem, como
resultado, preços finais muito elevados. Impor um preço de varejo p = pvi = (a + c) /2
na empresa a jusante irá maximizar o excedente da estrutura vertical. A forma como
as empresas a montante e a jusante irão compartilhar o excedente é determinada
pelo preço de atacado w. Se a empresa a montante tiver todo o poder de barganha,
fixará w em w = pvi = (a + c) /2 e se apropriará de todo o excedente do produtor. De
maneira geral, quanto maior o w (com w ∈ [c, pvi]), maior a parcela do excedente
que irá para a empresa a montante. Um resultado idêntico seria obtido se a empresa
a montante estabelecesse um preço-teto p– = pvi = (a + c) /2. Isso obrigaria a empresa
a jusante a vender ao preço p  p–. Para qualquer preço de atacado w ∈ [c, pvi], a
empresa a jusante escolheria p = p– (e novamente o w real definiria a divisão do
excedente).
•• FQ (QF) (Fixação da Quantidade) (imposição de quantidade). O reflexo de um preço
muito alto é que uma quantidade muito pequena é vendida aos consumidores finais.
Dessa forma, a empresa a montante pode restaurar a eficiência obrigando a varejista
a comprar qvi = (a – c) /2 unidades ou, de forma equivalente, pode impor que o varejista compre pelo menos q  q– = qvi. O varejista, então, escolhe justamente a produção eficiente q = qvi. Como no caso anterior, o nível do preço de atacado determina a
distribuição do excedente do produtor. Se a empresa a montante tiver todo o poder
de barganha, escolherá w = pvi e se apropriará de todo o lucro da estrutura vertical.
•• TF (FF) (Taxa de Franquia). A empresa a montante pode tornar a empresa a jusante
o requerente residual de todo o lucro gerado no mercado, definindo o regime de
preços não linear F + wq e fixando w = c. O problema de maximização da empresa
a jusante é dado por
(6.7)

Nitidamente, a solução para esse problema é dada pelo preço da integração vertical
pvi = (a + c) /2 e quantidade qvi = (a + c) /2, já que as taxas fixas não afetam a condição
de primeira ordem. A distribuição do lucro (igual ao lucro sob integração vertical) será
determinada pelo valor da taxa F, já que as empresas a montante e a jusante irão obter,
ff
ff
respectivamente, ΠU = F (a – c)2 /4 e ΠU = F. Se a empresa a montante tiver todo o poder
de barganha, então F = (a – c)2 /4, e ela se apropriará de todo o lucro gerado pela estrutura
vertical.
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6.1.2 Dupla marginalização com aversão ao risco do varejista**

O exemplo a seguir, adaptado de Rey e Tirole (1986), ilustra as diferentes propriedades de
seguro contra o risco das restrições verticais quando há informação assimétrica e aversão
ao risco por parte dos varejistas.
Considere uma extensão do modelo de duplo monopólio apresentado. O fabricante
neutro ao risco tem um custo unitário c, e seu varejista tem aversão infinita ao risco e um
custo de distribuição unitário . A demanda é q = a – p. Existe incerteza tanto da demanda
 , sendo independentes
a ∈ [a, a] quanto da distribuição do custo  ∈ [, —
 ], com a > c + —
as realizações de a e . O jogo é como se segue. Primeiro, quando a demanda do mercado
a e os custos de distribuição  são desconhecidos para todos, o fabricante faz uma oferta
do tipo “pegar ou largar” ao varejista, na forma de um contrato não linear (F + wq). Em
segundo lugar, a e  são observados pelo varejista (mas não pelo fabricante). Em terceiro
lugar, o varejista escolhe p.
Queremos (1) encontrar o contrato ótimo sob precificação não linear e a manutenção
dos preços de revenda; (2) mostrar que, sob incerteza da demanda, pRPM > pFF e WRPM >
WFF ; (3) mostrar que, sob incerteza do custo, pFF > pRPM e WFF > WRPM.
Provaremos os resultados a seguir.
(1.a) TF. O varejista maximiza pr = (a – p) (p – w – ). É fácil verificar que p = (a + w +
) /2, pr = (a – w – )2 /4. Como o varejista tem aversão infinita ao risco, a taxa de franquia
F deve lhe garantir lucros não negativos mesmo no pior dos cenários. Assim, FFF = (a – w
–—
 )2 /4 . O problema do fabricante será escolher o w que maximiza E [(a – (a + w + ) /2)
(w – c)] + (a – w – —
 )2 /4, As soluções são, wFF = c + (ae – a) + ( —
 – e), pFF = [a + c +  +
—
— 2
—
e
e
e
e
2
(a – a) + (  –  )] /2, pFF = (a – c –  ) /4 + [(a – a) + ( –  )] /4, WFF = 3 (a – c – —
 )2/8
—
e
e
2
+ [(a – a) + ( –  )] / 4 + var(a)/8 + var()/8.
(1.b) FPR. O varejista cobra o preço imposto p e aufere lucro pu = (a – p) (p – w – ).
Dada a aversão infinita ao risco, F = (a – p) (p – w – —
 ).
O fabricante escolherá p e w de forma a maximizar (a – p) (p – w – —
 ) + E [(a – p) (w –
c)], sujeita a p  w + —
 . Pode-se constatar que pu é crescente em w. Consequentemente, o
fabricante vai escolher o maior w compatível com a restrição w = p – . O problema passa,
então, a ser maxp E [(a – p) (p – —
 – c), cuja solução é dada por PRPM = (ae + c + —
 ) /2. Por
—
— 2
e
e
substituição, wRPM = (a + c +  ) /2, FRPM = 0, pRPM = (a – c –  ) /4, WRPM = 3 (ae – c – —
 )2
/8 var (a) /2.
—
=  = e). Então, pFF < RPM se (a
(2) Considere somente a incerteza de demanda (
—
—
– c –  )2 /4 + [(ae – a]]2 /4 < (ae – c –  )2 /4. Essa desigualdade pode ser reescrita como:
(ae – a]2 (c + —
 – a)2 < 0, sempre verdade, já que se presume que ae > a e ae > c + —
 . Pode-se
verificar também que WFF < WRPM.
—
(3) Sob incerteza de custo (E (a) = a = a), pFF > pRPM, já que (a – c – —
 )2 /4 + [(
– 2]2
—
/ 4 > (ae – c –  )2 /4. Pode-se conferir que WFF > WRPM.
Uma variação desse exemplo com varejistas concorrentes será apresentada no
Exercício 6.3.

Quadro 6.2 Um modelo de subprovisão de serviços

Q-85

Quadro 6.2 Um modelo de subprovisão de serviços*

Considere uma situação em que existe uma empresa a montante U (a fabricante) e duas
empresas a jusante D1 e D2, que têm de decidir sobre o nível de esforço (serviços) que se
dispõem a fazer para vender o produto de U e competir por preços.
Suponha que os serviços aumentem a qualidade percebida da marca, mas que o varejista não possa se apropriar disso. A qualidade percepcionada da marca é dada por u = u
+ e, em que o nível de esforço é e = e1 + e2, a soma do esforço (serviço) empreendido pelos
dois varejistas. Na ausência de qualquer esforço, u = u, o nível básico de qualidade percebido pelos consumidores. Quanto ao custo de cada varejista, presumimos que C(q, ei) =
wq + me2i /2, com m > 1. Isso significa que o custo dos serviços é fixo: independe do número
de unidades vendidas. Isso corresponderia, por exemplo, ao caso em que o “serviço” é o
gasto em propaganda.
A demanda dos consumidores é dada por q = (v + e) – p, ou seja, aumenta por e para
qualquer serviço adicional superior ao padrão de qualidade.
O fato de que as empresas a jusante competem em preços evita a dupla marginalização e
faz o problema do “carona” seja a única externalidade desse simples modelo. Isso acontece
porque os varejistas não são capazes de se diferenciar (supostamente) por meio do serviço
prestado, de modo que são percebidos como substitutos perfeitos pelos consumidores.
Vamos examinar primeiro o caso em que há separação entre as empresas a montante e a
jusante, e, depois, o caso em que há integração vertical. Analisaremos, então, quais restrições
verticais permitem às empresas a montante a restauração da solução de integração vertical.

Separação Se dois varejistas competem por preço, o único equilíbrio no jogo do vare-

jista é p1 = p2 = w e e1 = e2 = 0, pela razão a seguir. Como existe uma externalidade completa na provisão dos serviços, os varejistas não conseguem se diferenciar, a despeito da
quantidade de serviço prestada. Logo, a concorrência de Bertrand implica que os preços
são iguais ao custo marginal (ou seja, ao preço de atacado w). Contudo, os varejistas nunca
poderão cobrir seu custo (fixo) de provisão de qualidade, considerando que fazem lucro
zero. Nenhum equilíbrio com e > 0 pode ser sustentado.
A empresa a montante antecipa, corretamente, que o preço final será p = w e que a
demanda final será q = v – w. Seu problema é, então, maxw Πu = (w – c) (v – w), que se resolve por w = (v + c) /2. No equilíbrio de separação, portanto, os excedentes do produtos,
do consumidor e o bem-estar são dados, respectivamente, por:
EP

EC

(6.8)

Integração Vertical Suponha agora o caso em que a empresa a montante e as duas va-

rejistas estão integradas porque, por exemplo, a primeira assume o controle dos varejistas.
O problema da empresa verticalmente integrada é
(6.9)
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Resolvendo a expressão das três condições de primeira ordem, temos que

(6.10)

e as soluções: e1 = e2 = evi = (v – c) / [2 (m – 1)]; pvi = [m (v + c) – 2c] / [2 (m – 1)]. Cada varejista irá vender qvi = m (v – c) [4 (m – 1)]. Por substituição, temos o excedente do produtos,
do consumidor e o bem-estar:
EP

EC

(6.11)

A integração vertical é, novamente, mais eficiente, já que Wvi > Ws equivale à desigualdade (4m – 3) (v – c)2 / [8 (1 – m)2 ] > 0.
Nesse exemplo, a integração vertical permite controlar a externalidade horizontal que
existe entre os varejistas e que determina a subprovisão de serviços em relação à que seria
ótima para a estrutura integrada.

Restrições verticais Neste caso, o problema de uma estrutura separada é o da figura

do “carona” entre varejistas, levados a vender mais barato que os outros, perdendo os incentivos para prestar serviços. Para restaurar os incentivos, o fabricante precisa relaxar a
concorrência a jusante. Um contrato não linear não resolveria o problema, salvo se acompanhado por algumas medidas que reduzissem a concorrência.

TE (Territórios Exclusivos) e taxa de franquia Suponha que cada varejista receba
um território ou a competência exclusiva por determinado tipo de cliente, além de um
contrato não linear do tipo T = wq + F, com w = c. Por simplicidade, suponha que cada
varejista possa vender para metade do número total de consumidores. No entanto, mantemos o pressuposto de que o nível geral de percepção da qualidade do bem vendido por
cada varejista é determinado pela soma de seus esforços. Em seguida, cada um irá enfrentar o seguinte problema:
(6.12)

As condições de primeira ordem são

(6.13)

Note que, dado o nível de esforço, o preço escolhido será equivalente à solução verticalmente integrada (Πet/pi = 0 é a mesma do monopolista verticalmente integrado).
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Todavia, os esforços não são ótimos, já que o lucro marginal do esforço diminui com
relação à situação na qual há internalização completa da externalidade do esforço. Cada
varejista sabe que seu esforço vai aumentar as vendas em um mercado que corresponde à
metade do de um monopolista verticalmente integrado. Assim sendo, territórios exclusivos aumentam os incentivos para fornecer serviços e aproximam o fabricante do ótimo,
ainda que não restaurem uma situação ideal, de first-best.
Dar exclusividade de todo o mercado a apenas um varejista tampouco restaura um
first-best, uma vez que os esforços serão empreendidos por um único varejista em vez de
dois (existem deseconomias de escala do esforço), que escolherá p e e para maximizar a
seguinte função:
(6.14)

As condições de primeira ordem serão

(6.15)

No equilíbrio, o varejista irá oferecer menor esforço que em uma situação de first-best.
De forma resumida, territórios exclusivos reduzem o problema da externalidade e aumentam o esforço empreendido, sem, contudo, restaurar o first-best.

Fixação do preço de revenda e taxa de franquia Outro tipo de restrição vertical que
pode ser utilizado para aumentar os incentivos à produção de serviços é a combinação de
fixação do preço de revenda com contratos não lineares (w < c; F). Se o fabricante fixar o
preço no qual o varejista pode vender em p = pvi, ele não adotará um preço tão agressivo
que incentive a eliminação dos esforços (como acontece no caso de Bertrand).
Cada varejista encara o seguinte problema:

(6.16)

As condições de primeira ordem do esforço são
(6.17)

Para que o varejista escolha o nível ótimo de esforço, a condição a seguir deve ser
satisfeita:
(6.18)

Logo, o preço de atacado deve ser wrpm = pvi – m (v – c) / (m – 1). Substituindo a expressão de pvi, temos
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(6.19)

Observe que, se w = c, a manutenção do preço de revenda não reproduziria o nível de
esforço verticalmente integrado. Isso acontece porque cada varejista, ao escolher seu nível
de esforço, considera o impacto marginal do esforço somente em seu próprio lucro, não
do de ambos os varejistas. Como cada um sabe que venderá para apenas metade do mercado, seus incentivos são reduzidos (o produto não é diferenciado e os preços são fixados
pelo fabricante). A FPR sozinha não restaura o firs-best: incentivos adicionais devem ser
dados aos varejistas. Um deles pode ser o monopolista a montante praticar um preço de
atacado menor que seu custo marginal.
Perceba que o contrato, que especifica o preço de varejo e o preço de atacado , induz os
mesmos níveis de preço e esforço de uma estrutura verticalmente integrada. Logo, o lucro
total gerado nesse contrato é o mesmo que nessa estrutura. A taxa de franquia F pode ser
utilizada para redistribuir o lucro dos varejistas para o fabricante. Se F = Πvi / 2 + (c – w) qvi,
o fabricante terá exatamente o mesmo lucro do obtido em uma integração vertical.

Fixação do preço de revenda e fixação da quantidade (imposição de quantidade)

A manutenção do preço de revenda também pode ser utilizada com outro instrumento, a
fixação da quantidade. Ao garantir que o varejista pratique o preço ótimo, o fabricante definiria o preço de varejo em p = pvi. Todavia, a FPR sozinha é insuficiente para restaurar a
solução verticalmente integrada, como já verificamos. Os varejistas empreenderiam esforço insuficiente e venderiam poucas unidades do bem. Uma alternativa para os contratos
(wrpm, F) especificados anteriormente seria a imposição de um nível mínimo de vendas
qvi (fixaçãode quantidade). Isso pressionaria o varejista a realizar o esforço ótimo. Como
o preço é fixo e o esforço ótimo é determinado pela fixação da quantidade, o resultado
verticalmente integrado seria reproduzido. O fabricante poderia, então, escolher o preço
de atacado que redistribuiria as rendas dos varejistas, dado que FPR e FQ não modificam
seus incentivos.
Formalmente, os argumentos anteriores podem ser apresentados da seguinte forma.
Dado que FPR impõe p = pvi e dada a fixação da quantidade, o problema de cada
Varejista i torna-se:
(6.20)

Sabemos que uma maximização sem restrição leva o varejista a um esforço insuficiente. Portanto, seu problema resolve-se com o nível de esforço mínimo ei que satisfaz à
restrição. Em uma solução simétrica, o esforço é dado por (2qvi + pvi – v)/2, que nada mais
é que evi. Como este contrato implementa pvi e evi ótimos, o preço de atacado torna-se neutro a incentivos. O fabricante pode, assim, usá-lo para se apropriar das rendas. Para isso,
deve escolher ^
w de modo a deixar os varejistas com lucro líquido zero. O ótimo resolve a
condição a seguir: (pvi – ^
w ) (v + 2evi – pvi)/2 – me2vi /2 = 0, onde ^
w = (v + c)/2.
^ – c) qvi, que, após substituição, se
O lucro total auferido pelo fabricante é dado por (w
iguala a Πvi.
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Conclusões Neste exemplo, em que o nível geral de serviços é determinado pela soma
dos níveis fornecidos por cada varejista e o custo de provisão dos serviços incide sobre
os custos fixos, uma fusão vertical aumentaria o bem-estar com relação à situação na
qual os varejistas não ofereçam esforço suficiente. Restrições verticais como territórios
exclusivos e manutenção do preço de revenda também aumentam o bem-estar ao reduzir
a competição entre os varejistas, restaurando seus incentivos para a provisão de serviços.
Entretanto, a combinação entre territórios exclusivos e taxas de franquia não é capaz de
reproduzir o resultado verticalmente integrado, ao passo que a combinação de FPR e contratos não lineares (w < c, F) ou fixação de quantidade o são.
6.2.1 Integração vertical e redução do bem-estar*: um exemplo

Considere um mercado com dois tipos de consumidores. O primeiro é composto por
aqueles com alta propensão a pagar h e que não se importam com esforços ou serviços
adicionais. O segundo possui baixa propensão a pagar, mas valoriza esforços e serviços
extras, valorando o bem em l + e, com h + l. Padronize a população de consumidores
e presuma que as parcelas dos tipos de alta e baixa propensão sejam, respectivamente, 
e 1 – . Suponha também não ser possível descriminar preços e que os dois varejistas independentes e não diferenciáveis competem por preços. Como na seção “Um modelo de
subprovisão de serviços”, presuma e = e1 + e2 e C (q, ei) = wq + me2i /2 (existem custos fixos
de melhoria da qualidade). Por fim, considere m > 1/ (h – l) (que assegura que os consumidores com baixa propensão nunca terão a mais alta propensão a pagar do mercado).

Separação Sob separação, e em função dos argumentos do carona e do corte de preços

discutidos anteriormente, nenhum esforço será oferecido em equilíbrio (e = 0, p = w). O
fabricante escolherá o preço de atacado w que maximize seu lucro. Se vender apenas para
consumidores com alta propensão, fixará w = h. Se desejar vender aos dois tipos, escolherá w = l . Vamos supor que seja inconveniente para o fabricante vender para os dois tipos
de consumidores. Isso equivale a impor  (h – c)   (l – c) + (1 – ) (l – c) = (l – c),
que se torna   (l – c) / (h – c).
Sob esse pressuposto, o fabricante extrai todo o excedente do consumidor daqueles
com baixa propensão, enquanto os com alta propensão têm excedente. Como resultado,
temos que o excedente total do consumidor é ECs =  (h – l), o lucro total, ms = l – c, e o
bem-estar, Ws = l – c +  (h – l).

Integração Vertical (Com Dois Varejistas) Sob integração vertical (ou restrições

verticais que reproduzam o resultado verticalmente integrado), o monopolista escolhe
o preço de modo a extrair todo o excedente dos consumidores com baixa propensão a
pagar, mas isso é elevado pelo nível de esforço. O problema do monopolista verticalmente
integrado passa a ser:
(6.21)

que tem como solução e1 = e2 = 1/m. (Note que h > l + e sob o pressuposto anterior quanto a m.) Nesse equilíbrio, mvi = l + 1/m – c > ms e ECvi =  (h – l – 2/m) < ECs. O bem-estar
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se reduz sob integração vertical se Wvi = l + 1/m – c +  (h – l – 2/m) < Ws, que equivale
a  > 1/2.
Nesse exemplo, o esforço é oferecido pelo monopolista de modo a aumentar a propensão a pagar dos consumidores marginais (cujo excedente é totalmente extraído pelo
monopolista), que aumenta o lucro mas reduz o excedente dos tipos “inframarginais”. Se
existirem muitos deste último ( > 1/2  (l – c) / (h – c)), sua perda superará o aumento
do lucro e determinará uma perda de bem-estar. Observe em particular que a restrição
  (l – c) / (h – c) deve ser satisfeita. Logo, o intervalo no qual o bem-estar diminui
existirá apenas se l  (h + c) / 2.

Concorrência reduz o perigo das restrições verticais

Vamos reinterpretar o exemplo anterior da seguinte maneira. Consumidores com alta propensão estão dispostos a
pagar até h por um bem com qualidade básica u, mas não valorizam qualquer aumeno da
qualidade ou serviço adicional. Consumidores com baixa propensão valorizam os serviços adicionais e estão dispostos a pagar l + e por um bem de qualidade u + e.
Existem n + 1 bens. Um bem de qualidade básica u é produzido por n empresas (verticalmente integradas, por simplicidade), que não oferecem qualquer serviço adicional.
Outro fabricante pode fornecer maior qualidade u + e, com e = e1 + e2, desde que seus dois
varejistas tenham incentivos para fazê-lo. Se uma qualidade mais elevada (ou serviços/
esforços adicionais) for oferecida, poderá ser reconhecida pelos consumidores. Em outras
palavras, spillovers de qualidade podem acontecer entre revendedores de um mesmo produto, mas não em todos os produtos (pense em publicidade para uma marca específica).

Separação Pela razão habitual, se dois varejistas competirem à la Bertrand, nenhum

esforço adicional será oferecido: no equilíbrio, todas as marcas terão qualidade básica e p
= c. Nenhuma empresa lucrará, e o bem-estar total será Ws =  (h – c) + (1 – ) (l + c).

Integração vertical (com dois varejistas) A integração vertical permite controlar o
aspecto do carona na provisão de esforço. Além disso, o fabricante de um bem potencialmente de alta qualidade pode, de fato, ser capaz de oferecer melhor qualidade u + e.
Consumidores com baixa propensão comprarão esse bem até o preço l + e, ao passo que
os de alta propensão continuarão comprando bens de qualidade básica a um preço p = c.
O problema enfrentado pelo monopolista verticalmente integrado é, então
(6.22)

cuja solução é e1 = e2 = (1 – ) /m. Em equilíbrio, pvi = (1 – ) (l + (1– ) /m – c) (todas as
demais empresas continuam com lucro zero) e Wvi =  (h – c) + (1– ) (l – c) + (1 – c)2
/m > Ws.
Dessa forma, a integração vertical (ou as restrições verticais) por um monopolista reduz o bem-estar, mas o mesmo não acontece quando existe concorrência. A presença de
concorrentes reduz a possibilidade de que as restrições verticais sejam utilizadas em detrimento dos consumidores. Embora o exemplo construído aqui seja bastante específico,
essa conclusão se aplica em outros casos.

Quadro 6.2 Um modelo de subprovisão de serviços

Q-91

6.2.2 Um tratamento mais abrangente*

Nas seções anteriores, vimos, separadamente, os casos em que existem problemas de
dupla marginalização (seção “Dupla marginalização”) e problemas de carona na prestação de serviços de distribuição (seção “Externalidade horizontal: carona na provisão
de serviços”). De modo geral, esses problemas coexistem. Além disso, pode haver outras possíveis distorções criadas por restrições verticais ou integração vertical, como
a redução do número de varejistas em relação ao caso em que o fabricante vende via
contratos lineares. Nesta seção, iremos esboçar um tratamento mais geral, que confirma
os principais insights das duas seções anteriores. Sendo o assunto inevitavelmente mais
técnico, o leitor não particularmente interessado nesta análise de robustez pode pular
esta seção e ir direto para a seção “Outras razões de eficiência para restrições verticais
e fusões verticais”.
Combinando externalidades na seção “Externalidades verticais e horizontais: um modelo”, foi apresentado um modelo no qual um fabricante (monopolista) vende seu produto
final por meio de vários varejistas (oligopolistas). Os varejistas competem entre si pelos
consumidores finais, mas também têm de oferecer alguns serviços dos quais se apropriam
apenas em parte (isto é, existe um tipo de carona na prestação de serviços). Essa situação
é mais geral e realista que a desenvolvida nas seções anteriores, e diferentes externalidades
aparecem. Em primeiro lugar, há o problema da dupla marginalização, que surge quando
as empresas possuem algum poder de mercado em fases sucessivas do processo de produção, e não somente quando existem dois monopólios sucessivos. Isso tende a elevar
os preços acima do nível ótimo para a cadeia. Em segundo lugar, há uma externalidade
horizontal que consiste em varejistas reduzindo esforços por causa do problema do carona
(de forma proporcional ao grau em que o investimento feito por um varejista transborda
para os concorrentes). Em terceiro lugar, existe outra externalidade horizontal devido ao
fato de que – ceteris paribus – cada varejista tende a definir um preço menor que o preço
ótimo para a cadeia vertical porque não internaliza que uma redução marginal do próprio
preço afete negativamente o lucro dos outros varejistas.
O modelo mostra que o primeiro efeito prevalece sobre o terceiro e que, mesmo neste
contexto mais complicado, continua sendo verdade que uma estrutura verticalmente separada com preços por atacado lineares resulta em preços mais altos e menor esforço (isto
é, menos serviços). Assim sendo, a integração vertical e as restrições verticais restauram
o resultado verticalmente integrado e reduzem os preços, elevam os esforços e, por fim,
aumentam os excedentes do produtor e do consumidor.
O modelo enfatiza também que as diferentes restrições verticais (ou combinações entre elas) podem ser usadas para aliviar o problema de coordenação dentro da cadeia e, assim, aproximar-se (ou até mesmo obter) do mesmo resultado da integração vertical ótima.
Em outras palavras, diferentes tipos de restrições são, muitas vezes, substitutos entre si, e a
preferência das empresas por uma ou outra pode ser decorrente de razões específicas (por
exemplo, se o preço final não for observável, a aplicação de FPR será impossível; se for
difícil desenhar territórios ou áreas de clientes distintas, ou se a arbitragem entre tais áreas
for fácil, TE poderá perder atratividade, e assim por diante). Não há, a priori, qualquer
razão para tratar essas restrições de maneiras diferentes, sob o ponto de vista jurídico.
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A política de defesa da concorrência deve reconhecer o grau de substituibilidade que
existe, em muitas circunstâncias, entre as distintas cláusulas verticais. Seria inútil utilizar uma proibição per se, por exemplo, de cláusulas territoriais exclusivas e permitir, ao
mesmo tempo, cláusulas de manutenção do preço de revenda que possibilitam que as empresas reproduzam um resultado muito similar (e vice-versa: permitir TE e proibir FPR).
Também seria inútil proibir práticas de manutenção do preço de revenda e um controle
frouxo de fusões: se uma empresa não pode utilizar FPR, ela consegue obter o mesmo
resultado via fusão com os varejistas (novamente, a reciproca é verdadeira: proibir fusões,
mas permitir restrições verticais).

Integração vertical e variedade: número endógeno de varejistas Até agora, so-

mente foram discutidos os casos nos quais o fabricante vende por meio de um número
dado de varejistas, que, por sua vez, decidem os níveis de preço e investimento. Contudo,
a hipótese de que o número de varejistas seja exógena é bastante restritiva. Enquanto um
varejista independente abriria uma loja caso seu lucro (líquido do custo de entrada) fosse
positivo, uma empresa verticalmente integrada abriria uma nova loja somente se fosse
mais lucrativo (lucro líquido do custo fixo) que se não abrisse. A primeira condição é
menos forte que a última. Uma empresa verticalmente integrada não abriria um novo estabelecimento caso seus lucros viessem dos clientes roubados de outras lojas já existentes,
enquanto um varejista independente não consideraria as externalidades sobre concorrentes. O resultado é que existirão menos pontos de venda no caso de integração vertical.
Um menor número de pontos de venda reduz o excedente do consumidor (desde que
os consumidores tenham preferência por variedade, ou que seu custo de busca aumente
com a distância percorrida até a loja mais próxima), mas não necessariamente diminui
o bem-estar, uma vez um número maior de lojas representa também maiores custos fixos. Em muitas circunstâncias, a concorrência gera excesso de variedade (ou excesso de
entrada), e, quando isso ocorre, a integração vertical melhora o bem-estar ao reduzir as
duplicidades. Além disso, mesmo que o impacto de menor variedade sobre o bem-estar
seja negativo, esse efeito deve ser comparado com os positivos da integração vertical, já
discutidos nas seções anteriores. Por exemplo, a integração vertical resolve o problema da
dupla marginalização, o que reduz os preços em benefício dos consumidores e aumenta os
incentivos ao esforço, o que também é eficiente.
A seção “Integração Vertical e Variedade” ilustra a questão com um modelo formal
simples, no qual um fabricante verticalmente integrado decide sobre quantas lojas abrir e
sobre qual preço cobrar em cada estabelecimento. É demonstrado que a integração vertical apresenta os dois efeitos mencionados: reduz os preços (bom para o bem-estar), mas
também diminui a variedade (ruim para o bem-estar). É, a priori, impossível dizer qual
desses efeitos predomina, e a resposta depende principalmente da forma específica das
preferências dos consumidores. No entanto, sob pressupostos plausíveis, é provável que a
integração vertical aumente o bem-estar, no lugar de reduzi-lo.
Alguns artigos têm trabalhado o impacto da integração vertical no bem-estar quando
o número de varejistas é endógeno. Mathewson e Winter (1983) verificaram que a integração vertical aumenta o bem-estar (o modelo apresentado na seção “Integração vertical
e variedade” compartilha algumas das características do modelo de Mathewson e Winter
e chega ao mesmo resultado).

Quadro 6.2 Um modelo de subprovisão de serviços

Q-93

Perry e Groff (1985) estudam um modelo em que presumem concorrência monopolística com função de demanda ESC (elasticidade de substituição constante) para os varejistas a jusante. Em seu modelo, a integração reduz o preço final, mas esse efeito é superado
pela baixa variedade existente sob integração.
Kühn e Vives (1999) analisam o impacto da integração vertical de um fornecedor em
uma indústria a jusante de concorrência monopolística para uma gama mais ampla de
funções de demanda. Os autores confirmam que os dois efeitos principais de integração
são: (1) a eliminação do problema da dupla marginalização, o que leva a preços finais
mais baixos; (2) a redução da variedade (que pode melhorar o bem-estar, quando elimina
o excesso de variedade). Seu artigo mostra que a integração vertical aumenta o bem-estar
quando existe uma crescente preferência por variedade – definida como uma situação na
qual o consumidor se importa menos com um aumento de variedade para baixos níveis
que para altos níveis de consumo total – e que essa propriedade pode ser obtida com base
em premissas suaves para as preferências. Sua análise sugere que, com pressupostos plausíveis para as preferências, a integração vertical aumenta o bem-estar.
6.2.3 Externalidades verticais e horizontais: um modelo**

Nesta seção, será proposto um modelo simples, no qual as externalidades de diferentes
naturezas coexistem, e serão examinados os conjuntos de restrições verticais que levam a
resultados equivalentes a uma integração vertical.
Esta seção foi inspirada em Mathewson e Winter (1984), que utilizaram um modelo espacial de diferenciação de produto. Decidiu-se por reformular sua análise dentro
do modelo não espacial de diferenciação, já familiar para os leitores deste livro (ver o
Capítulo 5). Apesar de algumas diferenças, as principais características de sua análise são
preservadas.
Considere um fabricante a montante, que deve vender seu bem por meio de uma rede
de n varejistas, que, por conta da localização ou de outras características, vende um bem
percebido como diferenciado pelos consumidores finais, de acordo com as seguintes funções de demanda diretas:

(6.23)

onde  ∈ [0, ) é o parâmetro de substituibilidade entre os diferentes produtos (isto é,
uma medida inversa de diferenciação). Perceba que os esforços dos varejistas aumentam
a propensão a pagar dos consumidores e que existe um efeito de carona na provisão do
esforço, uma vez que os esforços feitos por um varejista transbordam para o concorrente
em uma proporção determinada pelo parâmetro a ∈ [0, 1]. Quando a = 0, cada varejista
se apropria completamente do esforço empreendido; quando a = 1, seu esforço aumenta
na proporção de sua demanda e na dos concorrentes. Note também que  →  e a = 1,
e o modelo é equivalente ao analisado na seção “Um modelo de subprovisão de serviços”.
De forma similar àquele modelo, presumimos que Ci (qi, ei) = wqi + me2i / 2 , com m > 1. O
lucro de cada varejista é dado por pi = (pi – w) qi – me2i / 2.
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Separação vertical e precificação linear Sob separação vertical, os varejistas maxi-

mizam seu lucro individual. As condições de primeira ordem do problema de maximização pi / pi = 0 e pi / ei = 0 podem ser escritas como (tomando as derivadas e impondo
simetria):

(6.24)

Como queremos focar as restrições verticais, que permitem a reprodução do resultado
verticalmente integrado – não, por ora, analisar seu impacto no bem-estar –, não é necessário encontrar as soluções fechadas. Assim, podemos trabalhar com as condições de
primeira ordem apenas.

Integração Vertical

Considere agora o caso em que o monopolista a montante é dono
de todos os varejistas. Nesse caso, cada ponto de venda irá considerar as externalidades
impostas sobre os demais, já que os níveis de esforço e preços serão escolhidos para maximizar
. Tomando as derivadas Π/pi = 0 e Π/ei = 0 e impondo simetria,
obtemos as seguintes CPOs:

(6.25)

Observe que w = c, haja vista que o fabricante é agora verticalmente integrado a todos
os varejistas.

Externalidades Comparar (6.24) e (6.25) nos permite identificar as diferentes externalidades em jogo e compreender por que temos um resultado subótimo para o fabricante sob separação vertical e precificação linear. Vamos começar comparando as decisões
quanto aos preços. É conveniente reescrever as CPOs como ps (e) = (v + e (1 + a (n – 1)) +
w (1 (1 +  – /n) / (2 +  – /n) e pI (e) = (v + e (1 + a (n – 1)) + c) /2.
Existem duas externalidades em jogo, que puxam os preços em direções opostas, para
níveis de esforços dados. Em primeiro lugar, sob separação, temos a externalidade vertical usual: ocorre a dupla marginalização, levando a w > c, o que tende a elevar o preço ps
acima de pI. Em segundo lugar, existe agora uma externalidade pecuniária horizontal, em
que os varejistas concorrem muito, impondo uma externalidade negativa de preços sobre
o outro. Isso pode verificado pelo fato de que, para ps, o denominador é dividido por 2 +
 – /n, enquanto, para pI, é dividido apenas por 2. Observe que essa externalidade horizontal aumenta com o grau de concorrência, sendo mais alta quando  →  e mais baixa
quando  = 0. Neste último caso, os varejistas estão vendendo produtos percebidos como
independentes, e a única externalidade restante é a vertical. Assim, o efeito final líquido é,
a priori, ambíguo. No entanto, verifica-se que, em modelos-padrão, o efeito da externalidade vertical domina o da externalidade horizontal pecuniária.
Para analisar os incentivos do esforço sob duas estruturas verticais, escreva as primeiras derivadas com relação ao esforço como função dos preços (dados), conforme a seguir:
es (p) = (p – w) / (nm) e eI (p) = (p – c) / (1 + a (n – 1)) / (nm).
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Aqui, novamente, há duas externalidades em jogo, mas ambas têm efeito negativo sobre
o esforço em uma estrutura vertical separada. Primeiro, a externalidade vertical, ao aumentar o custo marginal de varejistas (w > c), reduz seu lucro marginal de investir em esforço.
Segundo, há uma externalidade horizontal determinada pelo spillover, internalizada sob a
estrutura verticalmente integrada, que aumenta, nesse caso, o esforço. Portanto, eI > eS.
Em suma, é possível, nesse modelo, que a integração vertical reduza o bem-estar,
mas apenas se todas as seguintes condições forem mantidas: (1) integração vertical leva
a preços mais altos; (2) esse efeito supera o efeito positivo devido ao aumento do esforço
sob a integração; (3) a consequente perda de excedente do consumidor é maior que o
efeito positivo sobre o excedente do produtor criado pela internalização das diferentes
externalidades.

Análise de bem-estar

Neste modelo específico, o bem-estar é maior sob integração
vertical que sob separação, sendo os excedentes do consumidor e do produtor maiores
nesse que naquele. Para provar isso, primeiro temos de encontrar o preço e o esforço de
equilíbrio sob a separação vertical. Para isso, precisamos identificar o preço ótimo de atacado w, praticado pelo fabricante. Ao resolver a equação (6.24), obtemos

(6.26)

A produção total vendida pelo fabricante será, dessa forma:
(6.27)

O lucro do fabricante é dado por pu = (w – c) QS. Substituindo e maximizando com
relação a w, verifica-se que o preço ótimo de atacado é dado por w* = (v + c)/2. Pode-se,
então, substituir esse valor em pS e eS para achar o preço final e esforço de equilíbrio sob
separação vertical como

(6.28)

Em seguida, veja que o excedente do consumidor com essa função de demanda é dado
por (v + e (1 + a (n – 1)) – p)2 / (2n). Logo, podemos obter o excedente do consumidor
sob separação vertical substituindo, nessa expressão, os valores de equilíbrio anteriores.
Temos que
EC

(6.29)

Q-96

Quadros do Capítulo 6

Precisamos agora dos valores de equilíbrio para o caso de integração vertical. Ao resolver a equação (6.25), obtém-se

(6.30)

Substituindo esses valores na expressão do excedente do consumidor, tem-se
EC

(6.31)

Podemos agora comparar o excedente do consumidor sob integração e separação vertical. Primeiramente, verifique que ECS /  > 0. Logo, ECS é limitada acima por lim→
ECS = (v – c)2/ (8n). Em seguida, observe que ECVI / a > 0 e ECVI / m < 0. Logo, ECVI
é limitada abaixo por limm→ ECVI (a – 0) = (v – c)2/ (8n). Em outras palavras, ECVI 
(v – c)2/ (8n)  ECS. A integração vertical é sempre melhor para os consumidores, e como
ela permite controlar as externalidades existentes, também aumenta o lucro da cadeia vertical. Assim, o bem-estar é maior sob integração que sob separação vertical.

Restrições Verticais que Restauram a Solução Verticalmente Integrada Vamos

descobrir quais as restrições verticais que permitem a monopolista a montante restaurar o
resultado verticalmente integrado. Como no artigo de Mathewson e Winter (1984), vamos
primeiro estudar o caso no qual não existem spillovers com publicidade (a < 0), ponto de
partida útil e, em seguida, analisar os casos em que eles existem (a < 0).
Sem spillovers com publicidade (a = 0)
TE (Territórios Exclusivos)
•• TE + TF (w = c). É fácil notar que os territórios exclusivos podem restaurar o resultado verticalmente integrado se a = 0. Os territórios exclusivos têm como implicação o comportamento de cada um dos varejistas como um monopolista local (como
se  = 0). Isso elimina a externalidade pecuniária horizontal, já que a pressão da
concorrência para baixar os preços é eliminada. Dado que a externalidade da publicidade não existe por pressuposto, a única externalidade é a vertical. Como sabemos
que o problema da dupla marginalização é facilmente resolvido por meio de um
contrato não linear (w = c, F), TE combinada com um esquema de preço F + cq
restaura o resultado IV. (De fato, para a = 0,  = 0 e w = c, pode-se verificar que as
CPOs sob separação vertical coincidem com as da integração vertical.)
•• TE + FQ. Existe uma forma alternativa de resolver o problema da dupla marginalização sob territórios exclusivos: impor uma venda mínima aos varejistas. A fixação
da quantidade pressiona o varejista a aumentar sua produção e, portanto, reduz
os preços. Dessa forma, é suficiente impor q  qI, onde qI é a produção ótima sob
IV. O fabricante pode, então, usar o preço de atacado para redistribuir o lucro dos
varejistas.
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FPR (Fixação do Preço de Revenda)
•• FPR + TF (w = c). Se não houver nenhum spillover de publicidade, o preço ótimo
pode ser implementado por imposição aos varejistas via FPR: p = pI, sendo pI o preço
ótimo sob IV (não está claro, a priori, se deve ser um preço mínimo ou máximo).
No entanto, é necessário garantir uma margem de lucro adequada aos varejistas, de
modo a induzir o nível de esforço ótimo. Para isso, pode-se vender a um preço de
atacado w = c, e uma taxa de franquia pode ser utilizada para redistribuir o lucro.
•• FPR + FQ. A FPR combinada com fixação de quantidade pode ser uma alternativa
a um esquema de preços não linear. Após impor o preço, se w > c, o varejista não
tem incentivos para empreender um esforço ótimo. Mas o monopolista a montante
também pode impor uma quantidade mínima ao varejista. O lucro de cada varejista
é dado por p = (pI – w) qi (pI, ei, ej) – me2i / 2, sujeito a qi (pI, ei, ej)  qI. Um máximo
sem restrição poderia levar o varejista a realizar um esforço muito baixo: para atender à cláusula de fixação de quantidade, cada varejista faria o esforço suficiente
para produzir o resultado da integração vertical. Dado que o preço é imposto em
pI, o esforço ótimo é induzido a eI. Neste momento, o esforço e o preço ótimos são
implementados, e os resultados da indústria reproduzem a estrutura verticalmente
integrada. Uma vez que o preço de atacado w não modifica a escolha dos varejistas,
w pode ser utilizado para redistribuir as rendas dos varejistas aos fabricantes.

Spillovers de publicidade (a > 0) Quando há um spillover de publicidade (de forma
mais geral, uma externalidade horizontal por sobre a externalidade pecuniária), cláusulas
de território exclusivo não são capazes de restaurar o resultado verticalmente integrado.
Um território exclusivo combinado com um esquema de preços não lineares resolve a
externalidade pecuniária (muita concorrência com relação ao nível ótimo) e o problema
da dupla marginalização, mas os monopolistas a jusante não internalizam os spillovers de
publicidade e, com isso, anunciariam muito pouco em relação ao resultado verticalmente
integrado. No entanto, a manutenção do preço de revenda pode implementar o resultado
verticalmente integrado, se combinada com outras restrições, como mostraremos a seguir.
FPR (Fixação do Preço de Revenda)
•• FPR + TF (w < c) Uma vez imposto o preço ótimo pI aos varejistas, é simples observar, a partir das CPOs, que eles ainda exerceriam pouco sob separação vertical se
a > 0 e w = c: eS = (pI – w)/(nm) < eI – (pI – c) (1 + a (n – 1))/(nm). Para induzir um
esforço ótimo, é necessário que o fabricante venda aos varejistas a um preço de atacado menor que seu custo marginal, w < c. Mais precisamente, o preço de atacado
(pI – ^
w ) = (pI – c) (1 + a (n – 1)) que induz o nível ótimo de esforço irá resolver a
igualdade . Uma taxa de franquia pode ser utilizada para redistribuir os lucros.
•• FPR + FQ. RA FPR e FQ podem ser utilizadas conjuntamente da mesma forma que
a = 0. Impor o preço pI e uma quantidade mínima qI aos varejistas induz o esforço
ótimo eI, que produz o resultado verticalmente integrado. Como o preço de atacado
w é neutro a incentivos por FPR e FQ, ele não modifica as escolhas dos varejistas
e pode, dessa forma, ser utilizado pelo fabricante para se apropriar das rendas dos
varejistas
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6.2.4 Integração vertical e variedade**

A partir do mesmo modelo, iremos agora endogeneizar o número de varejistas. Depois de
impor a simetria, o lucro de uma empresa verticalmente integrada pode ser escrito como
(6.32)

Enquanto o lucro de um varejista independente é
(6.33)

Para determinar endogenamente o número de varejistas atuando no equilíbrio, considere que, sob integração vertical, a entrada ocorre até o ponto em que maximiza pvi, ao
passo que, sob separação vertical, ocorre até o ponto em que pvs = 0 (a condição-padrão
de livre-entrada, sob a premissa de que n é contínuo).
As condições que determinam o número de varejistas no equilíbrio são, portanto:
(6.34)

e
(6.35)

Existem dois efeitos distintos em jogo. Primeiro, uma empresa verticalmente integrada
internaliza o fato de que a produção de uma variedade adicional reduz a produção vendida das variedades já existentes. Lembre, no entanto, que, nesse modelo em particular, lidamos com um caso especial, já que a demanda da indústria não aumenta com as variedades
disponíveis. Assim, só há razão para aumentar n quando isso afetar significativamente a
produção total por meio dos spillovers de publicidade. Na verdade, se a for baixo o suficiente ou se o custo do esforço for muito grande (levando a um valor de equilíbrio e muito
baixo), o monopolista verticalmente integrado terá apenas um varejista.
De maneira geral, pode-se esperar que os consumidores tenham preferência por variedade e que uma maior variedade elevaria a demanda total (ver o Exercício 6.5). Todavia,
o caso analisado aqui serve como referência útil, na qual um monopolista verticalmente
integrado não possui incentivos para aumentar o número de pontos de venda de sorte a
atrair uma nova demanda. Além disso, o lucro marginal de um ponto de venda adicional
é maior sob integração vertical por conta do efeito da dupla marginalização. Poderíamos
esperar que essa última externalidade – que, ceteris paribus, eleva a variedade sob integração vertical – fosse superada pela primeira, de modo que uma estrutura descentralizada
produzisse maior variedade que uma centralizada.
Para estudar o impacto das restrições verticais no bem-estar nesse modelo, vamos abstrair, por simplicidade, as considerações quanto ao esforço (dos spillovers de publicidade),
para que o intercepto seja dado por v apenas (pense, por exemplo, que o custo marginal do
esforço tende ao infinito, de forma que os varejistas optem por um esforço e = o).
Sabemos que não é claro, a priori, se o preço final é maior ou menor sob integração vertical, já que existem duas forças distintas atuando. Primeiro, sob separação e

Quadro 6.2 Um modelo de subprovisão de serviços

Q-99

precificação linear, a externalidade pecuniária horizontal leva a preços mais baixos, dado
o preço de atacado; segundo, sob separação e precificação linear, a externalidade vertical
leva a preços de atacado mais elevados, o que, por sua vez, puxa os preços para cima. Para
verificar qual das forças é dominante, precisamos encontrar o preço de atacado escolhido
pelo fabricante a montante. Acontece que, sob a integração vertical, os preços são sempre
menores. Veremos a seguir o porquê.
Sob integração vertical, o preço pode ser facilmente obtido ao substituir e = 0 na equação (6.25). Temos, então, que pI = (v + c)/2.
Sob separação vertical e precificação linear, precisamos achar o preço ótimo de atacado
w cobrado pelo fabricante. Substituindo e = 0 na equação (6.24), temos que pS = (v + w
(1 +  –  /n)) / (2 +  –  /n). A produção total vendida pelo fabricante será QS = nqS =
(v – w) (1 +  –  /n) / (2 +  –  /n). O lucro do fabricante é dado por pu = (w – c) QS .
Substituindo e maximizando com relação a w, temos o preço ótimo de atacado w* = (v +
c) /2 . Substituindo esse valor em pS, obtemos o preço final: p* = (v (3 +  –  /n) + c (1 +
 –  /n)) /(2 (2 +  –  /n).
Podemos agora comparar os preços finais sob as duas estruturas verticais. É simples
notar que p*  pI. Na verdade, p* diminui com o parâmetro de substituibilidade , mas
lim →  p* = (v + c)/2 = pI. Mesmo em seu mínimo, p* é mais elevado que pI.
Nesse modelo, a integração vertical nunca reduz o bem-estar. Independentemente do
número de varejistas n, temos p*  pI: preços são sempre mais baixos sob integração vertical. Além disso, é importante lembrar que, nesse modelo, a demanda da indústria não
aumenta com o número de varejistas. Assim sendo, p*  pI implica que q*  qI, o que independe do número de varejistas operando no equilíbrio. Logo, a integração vertical leva
a preços mais baixos porque internaliza o problema da dupla marginalização.
Além disso, uma melhoria do bem-estar também deve-se à eliminação de duplicações.
A separação vertical resulta em maior número de pontos de venda e custos fixos mais
elevados, o que não aumenta a utilidade dos consumidores, assim como a quantidade
demandada não aumenta com a variedade ofertada. Essa é uma característica muito específica deste modelo. Entretanto, o leitor pode verificar no Exercício 6.5 que, em um modelo similar, mas com preferência elevada por variedade, o impacto da integração vertical
no bem-estar ainda é positivo (lembre-se, porém, de que isso nem sempre é verdade: é
possível encontrar modelos em que o efeito da redução da variedade supera o dos preços
mais baixos).
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Quadro 6.3 Acordo de exclusividade evita a figura
do carona nos investimentos dos fabricantes*

Nesta seção, formalizaremos uma das motivações do acordo de exclusividade, que tem
como base a ideia de que os fabricantes fornecem serviços e investimentos aos varejistas
para promover as vendas de sua marca. Em algumas ocasiões, também promover a venda
de marcas concorrentes comercializadas pelo mesmo varejista. Essa externalidade reduz a
apropriabilidade do investimento. O acordo de exclusividade (AE), que obriga o varejista
a vender apenas uma marca pode ser adotado como cláusula contratual pelo fabricante,
a fim de evitar essa externalidade. O AE pode, dessa forma, aumentar os incentivos para
investir em tais serviços, o que, por sua vez, pode elevar o bem-estar.
O modelo a seguir é uma variação do modelo de Besanko e Perry (1993) e formaliza
essa ideia, mostrando que uma proibição de exclusividade reduziria o excedente do consumidor e o bem-estar.
Dois fabricantes produzem dois bens diferenciados a um custo unitário constante (que
presumimos igual a zero para simplificar). Cada fabricante pode investir em uma atividade que reduza o custo do varejista que vende sua marca. O nível de investimento é
denotado por ei, e seu custo é (m/2) e2i. Existe um possível spillover desse investimento, de
modo que um varejista que venda duas marcas se beneficia do investimento êi = ei + aej,
quando vende a marca i, onde a ∈ [0, 1] é o parâmetro de externalidade (quando a = 0,
não há spillover, e, quando a = 1, a externalidade é máxima, já que beneficia igualmente
o fabricante rival e aquele que realiza o investimento). Um revendedor com um contrato
de exclusividade terá seu custo reduzido somente em êi = ei. Presumimos que a função de
demanda por cada produto é dada pela (usual) função de demanda:
(6.36)

Supomos também que exista um grande número de revendedores no mercado competindo por preço e que oferece serviços não diferenciáveis (ou perfeitamente competitivos, o que é equivalente). O custo de cada revendedor de vender a marca i é dado
por d + wi – êi, em que wi é o preço de atacado cobrado pelo fabricante i, e d é o custo
de distribuição.
O jogo será descrito a seguir. Em primeiro lugar, os fabricantes fazem investimentos e
decidem sobre os preços de atacado simultaneamente. Em seguida, os varejistas escolhem
os preços. Nosso objetivo é comparar as soluções de equilíbrio deste jogo em duas situações contratuais distintas: uma em que haja exclusividade contratual e outra em que não,
ou seja, os varejistas podem vender as duas marcas. Besanko e Perry (1993) analisam o
jogo completo, no qual os fabricantes decidem em um pré-estágio do jogo qual das situações contratuais adotar. Isso, no entanto, envolve a presença de pelo menos três empresas
(com duas empresas, se uma opta pela exclusividade, a outra fica, de fato, obrigada a contar com apenas um revendedor), o que complica os cálculos.
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Solução do jogo No último estágio do jogo, os varejistas definirão preços iguais aos custos
marginais pi = d + wi – êi. Considere primeiro o caso em que não há acordo de exclusividade
(NAE). Substituindo os preços de equilíbrio, têm-se as quantidades em função dos preços de
atacado e dos níveis de investimento. Em um estágio prévio, os fabricantes maxwi, ej pi = wiqi
(ei, ej, wi, wj) – (m/2) ei2. Tomando as condições de primeira ordem pi/ei = 0, pi/pi/wi =
0, impondo simetria e resolvendo a expressão, chega-se a soluções de equilíbrio:
(6.37)

(6.38)

Por substituição, os outros valores de equilíbrio podem ser obtidos. Em particular,
NAE

(6.39)

(6.40)

A partir desses valores, é simples calcular as soluções de equilíbrio para o caso no qual
os revendedores estão comprometidos com acordos de exclusividade. De fato, impor a =
0 é suficiente para resolver o caso de exclusividade:
(6.41)

(6.42)

(6.43)

Agora é fácil conferir que sob exclusividade: (1) os níveis de investimento são maiores
(devido à maior apropriabilidade do investimento; o custo de distribuição da marca também
é reduzido); (2) os preços de atacado são maiores (porque os custos mais baixos de distribuição deslocam a função de receita marginal da empresa, que pode, então, elevar os preços de
atacado); (3) o preço de varejo é menor (devido ao efeito dominante da redução dos custos);
(4) o lucro dos fabricantes é maior (o lucro dos varejistas é sempre nulo por conta da premissa de competição de Bertrand); e por fim, (5) o bem-estar é maior que sob não exclusividade
(uma vez que os lucros são mais elevados e os consumidores estão em melhor situação).
Vimos, portanto, que, nesse modelo, os acordos de exclusividade têm um efeito positivo sobre o bem-estar, e sua proibição reduziria o excedente do consumidor e os lucros
dos fabricantes.
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Quadro 6.4 Restrições verticais e o
problema do comprometimento**

Suponha um fabricante a montante, M, que vende um produto para dois varejistas, R1 e
R2. O fabricante possui um custo de produção constante, c, e o único custo variável do
varejista é dado pelo preço de atacado que precisa pagar ao fabricante (por simplicidade, a
análise se restringe aos contratos nos quais os produtos/insumos são oferecidos a um custo unitário c). Dois varejistas produzem um bem homogêneo e competem por quantidade.
A demanda final é dada por p = 1 – Q, onde Q = q1 + q2 é a produção total. O fabricante
possui todo o poder de barganha e faz uma oferta do tipo “pegar ou largar” aos varejistas.
O jogo será descrito a seguir.
Primeiro, M oferece a cada varejista um contrato (Fi, qi), onde Fi é uma taxa fixa, e qi, o
número de unidades que o varejista deseja comprar. Em seguida, cada varejista encomenda qi unidades do produto e paga Fi. Por fim, cada um oferece qi no mercado e o mercado
irá lucrar.
É importante fazer dois comentários sobre esse jogo. Primeiro, o foco são contratos
não lineares, pois os lineares não são ótimos quando há poder de mercado a jusante, ou
seja, não reproduzem o resultado verticalmente integrado. Segundo, presumimos que os
varejistas paguem o produto/insumo antes de ir ao mercado final. Caso o pagamento fosse
feito após a ida ao mercado, a empresa a montante não teria incentivo para renegociar (ver
o Exercício 6.7).

Contratos observáveis: um referencial

Como um caso referencial, é fácil verificar
que o resultado verticalmente integrado é dado por Qvi = (1 – c)/2, pvi = (1 + c)/2, pvi = (1
+ c)2/4 . Esse mesmo resultado pode ser obtido se os contratos oferecidos por M forem observados por cada varejistas (sem que possam ser renegociados). Nesse caso, o fabricante
ofereceria a cada varejista o contrato (Fi, qi) onde Fi = (1 – c)2 /8, se este comprasse qi =
(1 – c)/4 unidades, e Fi =  para qualquer outra quantidade.

Contratos não observáveis O resultado verticalmente integrado não pode ser reproduzido sob a premissa da não observabilidade. Para verificar o porquê, suponha que o
varejista R1 tenha aceitado a oferta de M, (Fi, qi), conforme mencionado. O lucro do fabricante, caso consiga se apropriar do lucro de R2 com a imposição de uma taxa fixa, é p' =
(1 – (1 – c)/4 – q2 – c) q2 + (1 – c)2 /8. Estabelecendo p'/q2 = 0, temos q'2 = 3(1 – c)/8 q1
= qvi. Essa é a quantidade que M ofereceria ao segundo varejista. Como a produção do segundo varejista é maior, o preço ficaria abaixo de pvi. Como resultado, o lucro do Varejista
1 seria 3 (1 – c)2 /32 < (1 – c)2 /8 = Fi. Dessa maneira, a oferta (Fi, qi) não representa um
equilíbrio, já que o varejista consegue antecipar que, assinando o contrato, o fabricante
possui incentivos para oferecer maior quantidade para o concorrente.
Assim, o contrato que restaura o resultado verticalmente integrado não pode ser um
equilíbrio. Resta agora identificar qual é a situação de equilíbrio. Para isso, e considerando
a não observabilidade, é necessário estabelecer algumas premissas sobre as ofertas que os
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varejistas acreditam que o concorrente receba. Seguindo Hart e Tirole (1990), O’Brien e
Shaffer (1992) e Rey e Tirole (1996), vamos presumir “crenças passivas” (também chamadas de conjecturas mercado a mercado): quando o varejista recebe uma oferta inesperada
do fabricante, não revê sua opinião sobre a proposta recebida pelo concorrente. Estamos
procurando o equilíbrio bayesiano perfeito desse jogo, que exige que cada agente escolha
sua melhor ação, dada a ação dos outros agentes e suas próprias crenças.
Se o varejista R1 espera que R2 receba uma oferta para comprar q2, quanto R1 estará
disposto a comprar e a que preço? Espera-se um lucro de mercado igual a p1 = (1 – q1
– q2 – c) q1. A maximização do lucro o levaria a comprar q1 = (1 – q2 – c)/2 unidades,
pagando até p1 = (1 – q2 – c)2/4. De maneira simétrica, o outro varejista compraria q2 =
(1 – q1 – c)/2 unidades. Observe que q1 = (1 – q1 – c)/2 = ri (j), e que é função-padrão de
reação sob competição por quantidade. O único equilíbrio ocorre quando as duas empresas estão em suas funções de reação, dado pelo resultado de Cournot, qC = (1 – c)/3 e os
dois varejistas pagarão até (1 – c)2/9. É nítido que o lucro do fabricante é menor que no
resultado verticalmente integrado (ou sob contratos observáveis), uma vez que 2(1 – c)2/9
< (1 – c)2/4. Pode-se mostrar que, quanto maior o número de varejistas, menor o lucro
possível do fabricante (o problema do comprometimento é agravado). Para mais detalhes,
veja o Exercício 6.6.
Como restaurar o poder de mercado
•• Fusões verticais. Suponha uma fusão entre M e R1. Então, oferecer q = (1 – c)/4 ao
varejista afiliado e ao independente R2 não leva ao equilíbrio, já que R2 pode corretamente antecipar que M possui incentivo para aumentar a quantidade oferecida ao
afiliado. Por outro lado, q = (1 – c)/3, o contrato de Cournot, não pode ser o equilíbrio porque a cadeia M – R1 consegue maior lucro bloqueando o acesso de R2 aos
produtos/insumos. De fato, definindo q1 = (1 – c)/2 e q2 = 0, pode-se obter o lucro
verticalmente integrado.
•• Territórios exclusivos. Com apenas um varejista a jusante, não ocorre o problema do
comprometimento, e o poder de mercado pode ser exercido. Enquanto os tribunais
fizerem cumprir as cláusulas de exclusividade, o varejista que receber uma oferta de
exclusividade para comprar (1 – c)/2 unidades por um preço até (1 – c)2/4 irá aceitar
a oferta, restaurando a solução verticalmente integrada.
•• MPR (preço mínimo) em toda a indústria. O problema do comprometimento poderia ser resolvido se fosse possível assegurar um preço mínimo p  pvi = (1 + c)/2
para toda a indústria. A cada varejista seria oferecido q = (1 – c)/4 e M não teria
incentivos para se comportar de forma oportunista. Suponha que R1 tenha assinado
o contrato. Se M oferecesse uma quantidade maior para R2, o lucro total possível
seria p* = ((1 + c)/2 – c) q2 para q2  (1 – c)/4. Portanto, q2  (1 – c)/4 dá a M o
maior lucro compatível com o preço mínimo.
•• NMF (Cláusula da Nação Mais Favorecida ou do Cliente mais Favorecido). Suponha
que, a cada varejista, seja oferecida uma cláusula NMF junto com o contrato. Essa
cláusula determina que, caso um desconto (ou um preço melhor) seja oferecido a
um varejista, todos os demais receberão a mesma oferta (essa também é a definição
de crenças simétricas). Isso significa que, sempre que for oferecida uma quantidade
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q do produto, o varejista supõe que o concorrente também compre q. Assim sendo,
o lucro esperado do varejista é p = (1 – q – q – c) q , e ele estará disposto a comprar
qvi = (1 – c)/4 unidades, pagando até (1 – c)2/8. O fabricante pode restaurar seu
melhor resultado.

Fusões verticais e exclusividade quando há produto/insumo substituto Considere agora que M não seja o único ofertante: existe também um fornecedor

menos eficiente, S, cujo custo é s > c. S não é tão ineficiente, e presumimos que s ∈ (c,
(1 + c)/2]. Vamos primeiro analisar o que acontece sob separação vertical. Como M
acabará ofertando para ambos os varejistas, a solução será a mesma do caso em que não
há substituto e ambos os varejistas recebem e encomendam qC = (1 – c)/3. O preço de
mercado será pC = (1 + 2c)/3. Perceba, no entanto, que o varejista não está disposto a
pagar ao fabricante M uma taxa até o lucro de Cournot (1 – c)2/9. Ao aceitar essa taxa,
o fabricante tem ganho igual a zero. Dado que aceita o contrato, Rj teria incentivo para
desviar e trocar pelo bem substituto S. Esse desvio daria lucro pj = (1 – qj – qC – s) qj
a Rj. Ao escolher a quantidade ótima q′ = (2 + c – 3s)/6, o varejista Rj auferiria
p′ = (2 + c – 3s)2/36. Logo, cada varejista estará disposto a aceitar o contrato somente se
precisar pagar até p′, e o fabricante poderá obter 2(pC – p′).
Suponha agora uma fusão vertical entre M e R1, por exemplo. Para entender qual
será o equilíbrio, vamos primeiro considerar o caso em que R2 decide comprar de S. Isso
corresponde ao equilíbrio de Cournot com custos assimétricos c e s. As quantidades são
q*1 = (1 – 2c + s)/3, q*2 = (1 – 2c + s)/3, e os lucros, p*1 = (1 – 2c + s)2/9, p*2 = (1 – 2c + s)2/9.
Dessa forma, o varejista independente sempre pode ameaçar trocar de fornecedor caso
não lhe sejam oferecidas q2* unidades. Na melhor das hipóteses, M pode oferecer exatamente as mesmas condições de S ao segundo varejista, ou seja, q2* unidades a um preço s.
A cadeia vertical terá então lucro igual a p = p*1 + (s – c) q*2.
Observe que, sob fusão vertical, o preço final será p = (1 + c + s)/3. Portanto, o aumento
de preços que o consumidor enfrentará com relação à situação de separação vertical será
p – pC = (s – c)/3. Em outras palavras, quanto maior for a diferença entre os níveis de eficiência das empresas a montante, maior será a perda de bem-estar oriunda da fusão vertical.
A concorrência entre fornecedores alternativos reduz o risco de fusões verticais.
Pode-se também observar que, embora não haja exclusão completa quando existe um
fornecedor alternativo, o varejista independente continua em situação pior sob fusão vertical, pois p' = (2 + c – 3s)2/36 > (1 – 2s + c)2/9 para s > c.
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Esta seção está estruturada da seguinte forma: primeiro, mostra que a precificação não linear pode, estrategicamente, diminuir a concorrência quando os varejistas competem por
preços. Segundo, expõe que os territórios exclusivos podem ter o mesmo efeito. Terceiro,
analisa que, quanto maior a concorrência entre marcas na indústria, mais fraco é o impacto negativo da precificação não linear. Por fim, examina que, sob competição por quantidade, a precificação não linear aumenta o bem-estar, provando, assim, que os resultados
não são robustos para alterações na forma de competição no mercado.

Tarifa em duas partes com competição em preços Considere dois fabricantes a
montante U1 e U2, que vendem dois produtos diferenciados. Presumimos que ambos sejam idênticos e que os custos de produção e revenda sejam constantes e iguais a zero. A
função de demanda para o bem final i é dada por
(6.44)

Essa função de demanda tem sido repetidamente usada. Lembre-se de que  ∈ [0, ) é
o grau de substituição entre os produtos. As decisões de mercado são sobre preços.

Integração vertical

Suponha que os dois fabricantes sejam verticalmente integrados.
Todas as funções de custo e demanda são de conhecimento comum. O problema é, então,
o padrão, em que cada empresa escolhe os preços de modo a maximizar pi = piqi (pi, pj).
Tomando pi = (piqi (pi, pj)/pi = 0 e resolvendo a expressão, obtemos:
(6.45)

Restrições verticais: tarifa em duas partes

Considere agora que cada fabricante vende por meio de um revendedor. Vamos chamar de D1 e D2 os revendedores que vendem
os Bens 1 e 2, respectivamente. Existem duas cadeias verticais concorrentes. Presuma que
o fabricante escolha o revendedor entre um grande número de revendedores potenciais
e que ele tenha todo o poder de barganha. No primeiro estágio do jogo, os fabricantes
oferecem contratos de precificação não linear Fi + wiqi aos revendedores, perfeitamente
observáveis e não renegociáveis. Em um segundo estágio, os revendedores escolhem simultaneamente preços pi, os lucros são realizados, e as taxas (caso existam) são pagas aos
fabricantes.
No último estágio, cada revendedor escolhe seus preços para maximizar pDi = (pi – wi)
qi (pi, pj). As condições de primeira ordem são dadas por

(6.46)
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Rearranjando as duas condições de primeira ordem, podemos escrever a melhor função de resposta dos varejistas pi = Rj (pj). Colocando-as no mesmo plano (p1, p2), vamos
escrever R1 e R2 como funções de p1. Obtemos assim:
(6.47)
(6.48)

A Figura 6.1 mostra as funções de reação em (p1, p2). Note que elas são positivamente
inclinadas, ou seja, os bens são complementares estratégicos (isso vem do pressuposto de
competição por preços e demanda linear). Em outras palavras, um revendedor tem incentivos para responder a um aumento de preços do concorrente com o aumento de seus
preços. Observe também que, quando o preço de atacado wi aumenta, a função de reação
do revendedor i se afasta da origem: para qualquer preço do concorrente, o revendedor i
responde com um aumento de preços, ou seja, se comporta de forma mais suave.
A figura a seguir capta a intuição subjacente ao incentivo do fabricante em aumentar o
preço de atacado. Considere primeiro o caso em que ambos os fabricantes definem w = c
(= 0). O Ponto E representa o equilíbrio de mercado. Se, em vez disso, o fabricante cobrasse um preço de atacado w' > c, a função de reação do revendedor se deslocaria para fora,
resultando em preços de equilíbrio mais elevados, o que beneficiaria as duas empresas a
montante. Se os dois fabricantes decidissem aumentar os preços de atacado, o preço final
de equilíbrio corresponderia ao ponto E'. Como veremos a seguir, é precisamente isso que
acontece no equilíbrio.

Figura 6.1. Tarifas como instrumentos estratégicos: complementares estratégicos.

Resolvendo a expressão de condições de primeira ordem, podemos obter o equilíbrio
no estágio de preço do jogo:
(6.49)
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Podemos derivar q*i (wi, wj) por substituição e p*i (p*i – wi) q*i – Fi. Note que o fabricante
irá utilizar a taxa de franquia como forma de se apropriar do lucro do revendedor. Logo,
o lucro do fabricante será (lembre-se de que c = 0) pUi = (p*i – wi) q*i + wi q*i = p*i q*i. No primeiro estágio do jogo, o fabricante irá definir de modo a maximizar

Resolvendo a expressão pUi / wi = 0, obtemos

(6.50)
(6.51)

(6.52)

Portanto, no equilíbrio, os dois fabricantes definem o preço de atacado w > c = 0 para
amenizar a concorrência entre os revendedores (e também entre eles: Rey e Stiglitz mostram que a restrição vertical faz os fabricantes enfrentarem uma elasticidade da demanda
percebida menor que aquela sob integração vertical). Como consequência, tanto os preços
quanto os lucros são maiores que sob integração vertical: pFF > pVI e pFF > pVI (as expressões apenas coincidem quando  → ). Esse aumento da ineficiência alocativa determina
uma queda no bem-estar geral.

Territórios exclusivos

Rey e Stiglitz (1988, 1995) mostram que garantir territórios
exclusivos aos revendedores permite que os fabricantes suavizem a concorrência. Como
referência, considere um caso em que dois fabricantes possuem, cada um, m  2 revendedores. Os revendedores que trabalham com a mesma marca vendem produtos percebidos
como homogêneos pelos consumidores. Dessa forma, e de acordo com os argumentos
usuais de concorrência de Bertrand, a concorrência intramarca leva os revendedores a
cobrar pi = wi.
A empresa a montante escolhe o preço que maximiza pUi = (wi – c) qi (wi, wj). Como pi
= wi, esse problema é idêntico àquele da empresa verticalmente integrada que resolvemos
antes. Tomando pUi = (wi – wj)/wi e resolvendo a expressão, temos que:
(6.53)

Suponha agora que os fabricantes ofereçam um território exclusivo a cada revendedor
e que essa decisão seja observada publicamente. O território exclusivo significa que cada
revendedor tem parcela 1/m da demanda pela marca. O jogo é similar ao analisado na
subseção anterior: primeiro, o fabricante oferece aos revendedores um contrato não linear
Fi + wiqi. Em seguida, os revendedores escolhem simultaneamente os preços pi, os lucros
são realizados, e taxas (caso existam) são pagas aos fabricantes.
No último estágio, cada revendedor escolhe o preço que maximiza
wi)
qi (pi, pj) – Fi. Como m é apenas um fator de escala, as condições de primeira ordem são
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dadas pela mesma equação (6.46). Todas as soluções, portanto, serão como as do caso
tratado antes, resultando em maiores preços e lucros que sob competição intramarca: pFF
> pVI e pFF > pVI.
Observe que, no equilíbrio w > c, existe dupla marginalização. Os fabricantes, no entanto, não perdem com essa externalidade. Ao criar um (ou vários) monopolista a jusante,
os fabricantes exploram estrategicamente a presença de uma concorrência imperfeita enquanto conseguem suavizar a competição. Rey e Stiglitz (1995) mostram que, adicionando
mais camadas (por exemplo, por meio da criação de atacadistas e outros intermediários
entre a produção e a revenda), os fabricantes conseguem preços de monopólio (ou seja, a
maximização dos lucros conjuntos).

Concorrência reduz o risco de que as restrições verticais diminuam o bem-estar

Restrições verticais podem ser usadas estrategicamente de modo a suavizar a concorrência
e provocar um aumento dos preços, quando a empresa tem poder de mercado suficiente.
Para melhor entender por que isso acontece, considere o seguinte exemplo. Um fabricante
(uma empresa que venda o Produto 1) vende por meio de um revendedor e lhe oferece o
contrato F + wq, ao passo que todos os outros n fabricantes da indústria são integrados
verticalmente. Presuma a função de demanda de costume:
(6.54)

Maximizando a função de lucro do revendedor e impondo simetria nas n – 1 empresas
verticalmente integradas, obtemos as seguintes CPOs:

(6.55)

Ao desenhar as funções de reação das empresas, pode-se notar que elas se tornam menos elásticas quando n aumenta, ou seja, sua inclinação diminui com n. Como resultado,
o fabricante precisa de um aumento muito maior no preço de atacado para obter determinada resposta de preço do revendedor: sua ação tem menor poder estratégico.
A partir da solução da expressão de CPO, temos:
(6.56)

(6.57)

Ao resolver o problema do fabricante, escolher o w que maximize seu lucro pU = (p1 –
w) q1 (p1, p), obtemos:
(6.58)
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Por fim, substituindo nas expressões de preço, temos:
(6.59)

Quando todas as empresas são verticalmente integradas, o preço de equilíbrio (em
competição de Bertrand) é dado por
(6.60)

O mark-up adicional que o fabricante é capaz de impor devido às restrições verticais
é dado por
(6.61)

Pode-se verificar que  (p1f f – pb) /n < 0: quanto maior o número de empresas, menor
o mark-up adicional obtido utilizando restrições verticais.

Resultados não são robustos: substitutos estratégicos Os resultados anteriores foram obtidos presumindo que as decisões tomadas no mercado final são sobre preços.
Esses resultados, contudo, são muito sensíveis ao tipo de concorrência no mercado. Se
presumimos que as decisões no mercado são sobre quantidades, no lugar de preços, os
fabricantes ainda assim delegariamsuas vendas a varejistas independentes. Mas, em primeiro lugar, firmariam contratos que os tornassem mais agressivos. Como consequência,
os preços finais seriam mais baixos, e o bem-estar, mais elevado. Em segundo lugar, o jogo
no qual os fabricantes decidem se querem ou não delegar decisões é como o dilema do
prisioneiro: a delegação é a estratégia dominante e será a escolhida em equilíbrio, mas os
fabricantes desejam evitá-la. Iremos formalizar esses resultados a seguir.
O modelo O modelo é o mesmo que o analisado antes, no qual dois fabricantes vendem produtos diferenciados diretamente (integração vertical) ou via revendedores independentes. Vamos utilizar funções de demanda inversa para analisar o que ocorre sob
concorrência em quantidade. Invertendo a equação (6.44), temos que
(6.62)

Integração vertical As empresas escolhem qi de modo a maximizar pi = (pi (qi, qj) – c)
qi. Resolvendo a expressãode equações de primeira ordem , temos o equilíbrio-padrão de
Cournot:
(6.63)
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Delegação Suponha agora que as duas empresas tenham revendedores e analise o jogo

no qual cada fabricante oferece primeiro um contrato de precificação não linear Fi + wiqi,
e, em seguida, os revendedores competem por quantidades (após observar o contrato).
No último estágio do jogo, o Revendedor i escolhe o qi que maximiza pir = (pi (qi, qj) –
wi) qi. Tomando as CPOs pir/qi = 0, e rearranjando-as, obtemos as seguintes funções de
reação para cada empresa (foram escritas como funções de q1 para que ficassem no plano
(q1, q2).
(6.64)
(6.65)
q2

R1′ ( w1′ < c)

R1( w1 = c )

E′
E
R2′ ( w′2 < c)
R2 ( w 2 = c)
q1

Figura 6.2. Tarifas como instrumento estratégico: substitutos estratégicos.

É simples verificar que as funções de reação são agora negativamente inclinadas, ou
seja, os bens são substitutos estratégicos. Um aumento da produção da empresa seria seguido de uma redução de produção da concorrente (ver a Figura 6.2).
As funções de isolucro não constam da figura, mas seria fácil verificar que uma mudança para a direita na curva de reação do varejista (dada a curva de reação do rival) mudaria o equilíbrio para o ponto em que seu lucro é maior (neste novo ponto, o varejista terá
uma parcela maior do mercado). No entanto, a Figura 6.2 também mostra que, se ambos
os varejistas tivessem custos marginais menores, o novo equilíbrio resultaria em maiores
quantidades vendidas no mercado que o equilíbrio E. As duas empresas ainda teriam a
mesma participação de mercado, mas como ambas aumentaram a produção, os preços
seriam mais baixos. A Figura 6.2 antecipa o que veremos agora formalmente.
Ao resolver as CPOs (ou, de forma equivalente, ao encontrar o ponto de interseção
das funções de reação), identificamos os preços e quantidades de equilíbrio do varejista:
(6.66)
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(6.67)

No primeiro estágio do jogo, o fabricante escolhe o que maximiza seu lucro.
Presumimos que os fabricantes possuam poder de barganha, de modo que definem a taxa
de franquia Fi para se apropriar do lucro do varejista: Fi (pi – wi) qi. Seu problema é, portanto, maxwi pui (pi – c) qj, onde pi e qi são dados pelas expressões anteriores. Ao tomar as
condições de primeira ordem e resolver a expressão, podemos identificar as soluções de
equilíbrio de todo o jogo (por conta da simetria, fabricantes e revendedores possuem as
mesmas variáveis de equilíbrio; deixamos de lado os indicadores i e j)
(6.68)

Como percebemos imediatamente, o preço de atacado é menor que o custo de produção do fabricante: w < c . O fabricante deseja que seu revendedor seja mais agressivo e,
portanto, subsidia sua compra para que ele venda mais no mercado (obviamente, o subsídio não é livre de custos, visto que o lucro do varejista é apropriado por meio da taxa de
franquia). Esse resultado é exatamente o oposto daquele obtido considerando substitutos
estratégicos (isto é, competição por preços), onde w é maior que o custo unitário c.
Podemos identificar as quantidades e lucro de equilíbrio por substituição:

(6.69)

Ao comparar as soluções obtidas nos dois equilíbrios, podemos observar que, quando
as empresas delegam, vendem maior quantidade que sob integração vertical (qff > qvi) e
auferem lucro menor pffu < pvi). Vemos assim que delegação e restrições verticais aumentam o bem-estar!
O resultado em que as empresas auferem lucros mais baixos no “equilíbrio de delegação” nos leva imediatamente a questionar se delegar as decisões de produção a um varejista independente é, de fato, um equilíbrio (supomos até agora que ambas as empresas
delegam).
O Exercício 6.8 prova que a delegação é a estratégia dominante e que o equilíbrio no
qual os produtores vendem por meio de varejistas é único. É a situação típica do dilema
do prisioneiro, na qual ambas as empresas terminam em um equilíbrio Pareto-inferior:
pffu < pvi. Seria mais vantajoso para os fabricantes caso não pudessem contratar varejistas
independentes!
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Quadro 6.6 Revendedor compartilhado
e FPR auxiliam a colusão**

Apresentaremos aqui uma versão bastante simplificada do modelo de Bernheim e
Whinston (1985) para ilustrar seu principal resultado. Presuma dois produtores a montante, 1 e 2, que vendem seus produtos por meio de um varejista comum, R. Para simplificar, considere que os dois produtos precisam ser vendidos; caso contrário, haverá falhas
de mercado e lucro zero para todas as empresas. Suponha também que o varejista não
tenha qualquer poder de barganha, porque, por exemplo, é o escolhido entre inúmeros
varejistas potenciais que competem ferozmente para serem escolhidos. Por simplicidade,
considere que o varejista não tenha qualquer outro custo além do preço de atacado e que
os produtores tenham o mesmo custo marginal c. Por fim, a demanda do consumidor é
dada por: qi = a – bpi + pj.
Analise o jogo a seguir. Primeiro, cada produtor simultaneamente faz uma oferta do
tipo “pegar ou largar” a R, na forma de um contrato não linear Fi + wiqi, publicamente observável (podendo também fixar o preço de varejo caso a FPR seja permitida). Segundo,
o varejista aceita ou rejeita a oferta. Terceiro, se ambas as ofertas forem aceitas, o varejista
fixa os preços de revenda (ou vende pelo preço imposto pelo fabricante sob FPR), a demanda e o lucro são realizados, e as taxas de franquia são pagas. Se uma ou ambas as ofertas forem rejeitadas, a venda não acontecerá e todas as empresas terão ganho igual a zero.

Sem FPR, as escolhas de preços são delegadas ao varejista comum Vamos olhar

inicialmente para o caso em que o varejista comum decide sobre os preços. No último
estágio do jogo, se as duas ofertas tiverem sido aceitas (e, portanto, para determinado wi
e Fi), o varejista escolherá os preços finais pA, pB para maximizar pR = (pA – wA) (a – bpA
+ pB) + (pB – wB) (a – bpB + pA). A partir das CPOs, temos que pi = [a + wi (b – )] /
[2 (b – )] e qi (wi, wj) = (a – bwi + wj)/2.
No primeiro estágio, o problema do produtor i consiste em escolher a oferta de contrato que maximiza seu lucro, dado o contrato do concorrente. Além disso, também deve
considerar a restrição de participação do varejista:

(6.70)

Como o varejista não aufere lucro no equilíbrio, sua restrição deve ser vinculante:
(6.71)

Assim sendo, o programa do Produtor i pode ser reescrito como
(6.72)
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Substituindo os valores de equilíbrio do último estágio do jogo, tem-se:

(6.73)

Tomando pi / wi = 0 e simplificando, pode-se notar que o equilíbrio simétrico é
dado por wi = wj = c. Isso, por sua vez, implica que o preço final de revenda é pi = pj = a/
[2 (b – )] + c/2, que corresponde ao preço de maximização do lucro conjunto ou ao preço que dois fabricantes definiriam caso pudessem vender diretamente e agir em conluio
abertamente. Com efeito, definindo os lucros conjuntos como pm, temos pm (pA – c) (a
– bpA + pB) + (pB – c) (a – bpB + pA). A partir de pm / pi = 0, é simples verificar que pm
= a/ [2 (b – )] + c/2.

FPR e agência comum Caso possam impor os preços de revenda, os fabricantes ganham uma variável estratégica adicional, pi. Seu problema é agora dado por

(6.74)

No equilíbrio, a restrição do varejista é vinculante:
(6.75)

Logo, o programa do Produtor i pode ser reescrito como
(6.76)

Após substituir a forma funcional específica assumida para a demanda, temos
(6.77)

Resolvendo pi / pi = 0, obtemos o preço ótimo: pi = (a + c – wj) / [2 (b – )]. Note
que os preços de atacado de equilíbrio não são determinados, pois pi não é uma função
de wi. Todavia, dado um par de preços de atacado (wi, wj), os preços (finais) de equilíbrio
diminuem com o preço de atacado. É importante notar que, se os preços de atacado forem
iguais aos custos marginais dos fabricantes (wi = wj = c), pi = pj = pm = a/ [2 (b – )] + c/2.
Em outras palavras, um continuum de preços pode surgir como equilíbrio do jogo, e o
preço de conluio é um dos preços de equilíbrio.
Observe também que o equilíbrio colusivo seria o único sob muitos critérios de seleção
(como dominância de Pareto), bem como em uma situação natural na qual se solicita aos
varejistas esforço para vender determinado bem. O Exercício 6.9 mostra ser esse o caso.
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Quadro 6.7 Acordo de exclusividade
e detenção de entrada*

Nesta seção, descreveremos brevemente os principais modelos mencionados no texto
sobre acordos de exclusividade e dissuasão de entrada. Primeiro, será apresentado o argumento de Chicago, segundo o qual acordos exclusionários não seriam lucrativos. Em
seguida, mostraremos uma versão simplificada de Aghion e Bolton (1987) e abordaremos
o argumento de má-coordenação, de Rasmusen et al. (1991), refinado posteriormente por
Segal e Whinston (2000a).

Acordos de exclusividade: os argumentos de Chicago* Considere o modelo a seguir. Uma incumbente produz a um custo cI, e uma potencial entrante – após pagar o
custo fixo de entrada f – poderia produzir um bem homogêneo a um custo cE. Vamos
supor, para deixar a análise mais interessante, que cE < cI (se a incumbente fosse mais eficiente, contratos de exclusividade não seriam relevantes pois não haveria entrada). O jogo
é descrito a seguir. No primeiro estágio, a incumbente pode oferecer uma compensação t
ao único comprador, para que aceite o contrato de exclusividade. No segundo estágio, o
comprador aceita ou rejeita a oferta. Caso aceite, somente poderá comprar o produto da
incumbente e, caso rejeite, poderá comprar o produto da entrante. No terceiro estágio, a
entrante potencial – após observar se o contrato foi ou não assinado pelo comprador – decide sobre a entrada (pagando os custos afundados da entrada caso decida positivamente).
No último estágio, as empresas no mercado escolhem os preços.
A demanda é dada por D (p) =  – p, com  > 2cI + cE (essa condição restringe os casos
a serem considerados no jogo de preços conforme a seguir).
Vamos supor também que a entrante considere lucrativo entrar no mercado na ausência de contratos de exclusividade: (cI – cE) ( – cI) > f.
Podemos agora resolver o modelo retrospectivamente e mostrar que não há contratos
de exclusividade lucrativos para que a incumbente e aceitos pelo comprador.
No último estágio do jogo, se não ocorrer qualquer entrada, a incumbente será a única
vendedora e, assim, escolherá o preço que maximize seu lucro de monopólio: maxp p =
( – p) (p – cI). Resolvendo as CPOs, é simples verificar que os preços de monopólio, lucro
e excedente do consumidor são:
EC

(6.78)

Se houver entrada, a competição de Bertrand implica que uma entrante mais eficiente
atuará no mercado, cobrando preço igual ao custo marginal da incumbente: pe = cI. O
excedente do consumidor é facilmente calculado: ECe = ( – cI)2 /2.
Em um estágio prévio, a entrada acontecerá se o comprador for “livre”, ou seja, não
possuir contrato de exclusividade. Caso contrário, a entrada não ocorrerá.
Em seguida, precisamos confirmar se a oferta de exclusividade da incumbente será
aceita. Isso somente acontecerá se a compensação oferecida pela incumbente superar as
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perdas no excedente, oriundas da obrigação de comprar de um monopolista: ECm + t 
ECe. Em outras palavras, o comprador irá aceitar se t  3 ( – cI)2 / 8  tmin.
Finalmente, o ganho da incumbente ao oferecer o contrato é pm – t e, caso não tenha
exclusividade, é zero. Após substituição, é simples observar que a compensação máxima
que a incumbente está disposta a pagar é t = ( – cI)2 / 4 < tmin. Logo, ela não consegue
induzir o comprador a aceitar o contrato, e a entrada não acontece.

Contratos como barreiras à entrada**

Suponha uma indústria com bens homogêneos, na qual uma incumbente I possui custo cI = 1/2, e um comprador com demanda
unitária atribui ao bem o valor v = 1. Existe uma entrante potencial E na indústria, cujo
custo cE é uniformemente distribuído em [0, 1]. Considere um contrato de exclusividade
(p, po) em que o comprador se compromete a comprar do incumbente a um preço p em
um estágio posterior (caso feche o acordo), mas pode romper a cláusula de exclusividade
caso pague uma penalidade po.
O jogo é como se segue. Em t1, a incumbente I oferece um contrato (p, po) ao comprador, que pode aceitá-lo ou não. Em t2, a entrante potencial decide sobre a entrada e define
um preço pE (se nenhum contrato tiver sido assinado, a incumbente também escolhe preço p). Em t3, há mercado de produto e realização dos ganhos.

Quando não há contrato Em primeiro lugar, considere o caso em que não haja cláusula de exclusividade. Como existe competição por preços, a Empresa E somente irá entrar no mercado se seu custo cE for menor que 1/2. Nesse caso, cobrará preço pE = 1/2 e
ficará com todo o mercado. A probabilidade de que a entrada aconteça é, portanto,  =
Pr (cE  1/2) = 1/2 (dada a premissa de distribuição uniforme), e o comprador possui um
excedente igual a v – pE = 1 – 1/2 = 1/2. Se , a entrante não efetivará a entrada, e a Empresa
I irá cobrar p = 1. Nesse caso, com probabilidade de acontecer (1 – ), o comprador possui
excedente de v – pI = 0.
Assim sendo, caso não exista nenhum contrato, o excedente esperado do comprador
será (1/2) + (1 – ) 0 = 1/4, e o ganho esperado da incumbente será (0) + (1 – ) (1 –
1/2) = 1/4.
Contrato de exclusividade Se o comprador aceitar o contrato (p, po), somente com-

prará da Empresa E se o preço, somado à penalidade po, for menor que o preço da incumbente: pE + po  p. Portanto, se a entrada ocorrer, a Empresa E cobrará pE = p – po.
A entrada, por sua vez, somente ocorrerá se o custo da entrante for menor que o preço
esperado. Assim, a probabilidade ' de entrada caso exista um contrato é ' = Pr (cE 
p – po) = p – po.
Vamos analisar agora o problema da incumbente:
(6.79)

Em outras palavras, a incumbente precisa escolher o preço ótimo e a penalidade que
maximizem seu lucro esperado, fornecidos pela penalidade, caso a entrante seja eficiente
o bastante para cobrar preços mais baixos, mais o preço de venda, se a entrante possuir
custos altos o suficiente. O contrato, no entanto, só será aceito pelo comprador caso o
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excedente esperado I – p seja o mesmo do que sem contrato (no qual o excedente é 1/4):
isso explica a restrição no problema acima.
O problema pode ser escrito como: maxpo p sujeita a: p  3/4, cuja solução é dada por
(p*, p*o) = (3/4, 1/2). Isso implica que a Empresa E irá entrar no mercado com probabilidade ' = p* – p*o = 1/4. Como a premissa de eficiência requer que haja entrada sempre que
cE  1/2, ao passo que, com o contrato, a entrada somente ocorre se cE  1/4, há perda de
bem-estar: para 1/4 < cE  1/2, uma entrada eficiente não acontece devido ao contrato de
exclusividade.
Para finalizar, vamos confirmar que é mais vantajoso para a incumbente oferecer o
contrato. Isso pode ser facilmente verificado, já que, com ele, o lucro esperado da Empresa
I é maior que o lucro esperado sem o contrato: p = (1/4) (1/2) + (3/4) (1/4) = 5/16 > 1/4.
É importante destacar que contratos de exclusividade nem sempre impedem a entrada.
Quando a entrante é muito eficiente, a incumbente prefere permitir sua entrada e extrair
parte de suas rendas por meio da penalidade, em vez de bloquear a entrada completamente.

Exclusão pura e simples*

Considere uma incumbente que venda para dois compradores distintos, B1 e B2, cada um em um mercado separado e com a mesma função de
demanda.

Ofertas simultâneas e não discriminatórias

A incumbente oferece, ao mesmo tempo, uma compensação fixa t (para começar, suponha que seja a mesma para cada comprador) em troca de um acordo de exclusividade. Os compradores, então, aceitam ou rejeitam
a oferta, também simultaneamente. A entrante observa as decisões dos compradores e
define se entra ou não no mercado. Caso decida pela entrada, pagará um custo fixo de
entrada F (o mesmo custo permite que atenda aos dois compradores). Por fim, as decisões
de preço são tomadas por fornecedores operativos. Suponha que pm < ECe – ECm < 2pm
(a primeira desigualdade é uma premissa natural, como visto antes; a segunda é também
satisfeita sob premissas suaves) e que (cI – cE) q (cI) < F < 2 (cI – cE) q (cI). Isso significa que
a entrada será lucrativa apenas se a entrante atender aos dois compradores, não somente a
um deles (caso contrário, o problema não seria interessante).
Tabela 1 Segal-Whinston: ofertas simultâneas

Rejeita

Aceita
Aceita
Rejeita

EC
EC

EC
EC

EC

EC

EC EC

No último estágio do jogo, as decisões de preço são simples. No equilíbrio, se a entrada
foi efetivada, a entrante cobra cI e fica com todos os compradores livres. A incumbente cobra pm para cada comprador exclusivo. As decisões dos compradores podem ser ilustradas
na matriz de ganhos da Tabela 1.
O jogo possui dois equilíbrios. O primeiro é (aceita, aceita), e os dois compradores
aceitam a oferta. Quando o outro comprador a aceita, um comprador obtém ganho ECm
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+ t apenas aceitando-a também; caso rejeite a oferta, ganha ECm (lembre-se de que um
comprador sozinho não induz a entrada). O equilíbrio, portanto, surge para todo t  0.
Existe também um segundo equilíbrio, (rejeita, rejeita), no qual nenhum comprador
aceita a oferta. Não há desvio lucrativo nesse caso: ao desviar e aceitar a oferta quando o
outro a rejeita, o comprador faria ECm + t > ECe. Contudo, não existe t que satisfaça a t >
ECe – ECm, já que, por premissa, pm < ECe – ECm.
São dois os equilíbrios do jogo: (1) o excludente, em que a incumbente oferece t = 0
e os dois compradores aceitam a oferta; (2) o equilíbrio em que a incumbente oferece t =
0 e os dois a rejeitam. A exclusão pura e simples surge no equilíbrio, mas não é o único
resultado.
Tabela 2 Segal-Whinston: ofertas discriminatórias

Rejeita

Aceita
EC

Aceita

EC

EC

Rejeita

EC

EC

EC

EC EC
B1

Aceita

Rejeita
B2

B2
Aceita
 m+ 
 ECm t1 
 EC + t 2 

Rejeita
 m+ 
 EC mt1 
 EC 

Aceita
m 

 EC

m
+
EC
t2 


Rejeita
 ECe 
 e
 EC 

Figura 6.3 Segal-Whinston: ofertas sequenciais.

Ofertas simultâneas e discriminatórias Suponha o mesmo jogo exposto, mas com a
possibilidade de a incumbente diferenciar as ofertas, de modo que possa oferecer t1 > t2. A
matriz de ganhos da Tabela 2 ilustra esse novo jogo.
O par (aceita, aceita) ainda é o equilíbrio do jogo para todo t1  0, já que um comprador Bi (i = 1, 2) obteria ECm  ti + ECm ao desviar e rejeitar a oferta quando o outro
aceita. O par (rejeita, rejeita) não é mais um equilíbrio. Para verificar o porquê, observe
que, quando o comprador B2 rejeita o contrato, B1 obtém ECm + t1 aceitando a oferta e
ECe rejeitando-a. Entretanto, ao oferecer uma oferta superior a B1, a incumbente pode
tornar conveniente para que esse comprador a aceite. Em outras palavras, esse equilíbrio
é quebrado se t1 > ECe – ECm, possível, uma vez que presumimos que ECe – ECm < 2pm.
Ofertas sequenciais O melhor exemplo de exclusão pura e simples ocorre quando a
incumbente pode realizar ofertas sequenciais. A Figura 6.3 ilustra o jogo nesse caso.

Q-118

Quadros do Capítulo 6

Inicialmente, suponha que o primeiro comprador tenha rejeitado a oferta na primeira rodada e que caiba a B2 decidir. Esse comprador, por sua vez, aceitará o contrato de
exclusividade se t2  ECe – ECm. Verificamos há pouco que a incumbente está disposta
a oferecer compensações elevadas. Logo, B2 sempre poderá ser levado a aceitar a oferta
quando B1 a rejeitar.
Admita agora que o primeiro comprador tenha aceitado a oferta. Nesse caso, B2 aceita
a oferta para qualquer nível de compensação, visto que ECm + t2 é pelo menos tão elevado
quanto ECm. Quando se trata de sua própria decisão, B1 sabe que, caso aceite a oferta, o
próximo comprador também a aceitará e, assim, obterá ECm + t1; caso rejeite, o comprador
seguinte sempre aceitará a oferta, e B1 ficará com ECm. Claramente, é preferível aceitar o
acordo para qualquer nível de compensação. Assim sendo, no único equilíbrio, a incumbente pode oferecer zero de compensações (ou ligeiramente acima de zero) e conseguir
que ambos os compradores aceitem a oferta. A exclusão pura acontece, sem qualquer
custo para ela.

Conclusões

Podemos verificar, a partir das análises anteriores, que modelos recentes mostram que contratos de exclusividade possuem um forte potencial de dissuasão de
entrada. Contudo, não podemos esquecer que contratos de exclusividade também apresentam ganhos de eficiência (ver também SEGAL e WHINSTON, 2000b). É necessário
melhor entendimento sobre como ponderar efeitos de exclusão e de eficiência, mas, por
ora, parece seguro supor que o primeiro supere o segundo somente quando a empresa que
oferece os contratos possui forte posição de mercado.
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Quadro 6.8 Efeitos exclusionários
de fusões verticais*
Somente um lucro de monopólio* Considere um monopolista a montante U, que
venda para duas empresas a jusante, D1 e D2, que, por sua vez, vendem para o consumidor
final um bem homogêneo (cuja demanda é q = 1 – p) e competem por preços. Presuma
que, para cada unidade vendida de produto, uma unidade de insumo deve ser comprada
(tecnologia com proporções fixas). A empresa a montante faz uma oferta do tipo “pegar ou largar” às empresas a jusante; essas ofertas são observáveis e não renegociáveis.
Presuma também que U possui custo marginal c < 1 e que o único custo das empresas a
jusante seja o preço do insumo, w.
Nesse caso, uma fusão vertical não aumentaria o lucro da empresa a montante, de sorte
que a fusão somente ocorrerá se algum ganho de eficiência for observado. Para verificar
isso, vamos comparar as duas estruturas alternativas.
Separação vertical. Os vendedores a jusante competem por preços. Considere w o preço pago pelo insumo, o preço de mercado do bem final em equilíbrio será, então, p1 = p2 =
w, e a produção total, q = 1 – w. A empresa a montante escolherá w de modo a maximizar
seus lucros pU = (w – c) (1 – w). Assim, temos em equilíbrio w = (1 + c)/2, resultando em
um preço de mercado p + (1 + c)/2 e o lucro total de U igual a pU = (1 – c)2/4.
Observe que esse é exatamente o mesmo resultado que a Empresa U obteria caso vendesse o produto diretamente.
Fusão vertical com uma empresa a jusante. Suponha agora uma fusão entre a empresa
a montante e uma de suas varejistas, D1. Nesse caso, a empresa a montante pode manter o
mesmo preço de atacado anterior ou vender para D1 ao preço w = c. D1, então, escolheria
o preço p = (1 + c)/2 que maximiza seu lucro p = (p – c) (1 – p). Como resultado, o lucro
total da empresa integrada ainda seria pI = (1 – c)2/4 (e os preços finais se manteriam
inalterados). Logo, não há incentivo para a fusão nesse caso: uma fusão somente ocorreria
caso promovesse ganhos de eficiência.
Teorias recentes: existe bloqueio de mercado de fusões verticais?** O modelo an-

terior tem como base algumas premissas que, quando relaxadas, podem dar origem a resultados distintos. Isso, no entanto, não sugere que fusões verticais sejam anticoncorrenciais.

Ofertas não observáveis

Em primeiro lugar, vamos considerar o caso no qual as
ofertas da empresa a montante não são observáveis. Nesse caso, sabemos desde a seção
“Restrições verticais e o problema do comprometimento” que a empresa a montante
pode optar pela fusão para evitar o problema do comprometimento. Nessa situação, a
fusão levará ao bloqueio da concorrente a jusante, elevando os preços e, portanto, sendo anticoncorrencial. Todavia, essa conclusão se apoia na premissa de que a empresa
a montante não foi capaz de resolver o problema do comprometimento por meio de
fusões verticais.
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Empresas a jusante têm poder de mercado. Bloqueio eficiente Em segundo lugar,
considere o caso em que as ofertas sejam observáveis, mas que as empresas a jusante D1 e
D2 tenham algum poder de mercado. Presuma, especificamente, que as empresas compitam por quantidades, não preços (para modelar poder de mercado com preços, precisaríamos de produtos diferenciados). A demanda inversa é dada por p = 1 – q1 – q2.
Sob separação vertical e em equilíbrio simétrico, as empresas a jusante irão pagar w
pelo insumo. Assim, escolhem qi que maximize pi = (p – w) qi. Esse é o jogo-padrão de
Cournot, cujas quantidades e preços de equilíbrio são dados, respectivamente, por q1 = q2
= 1 (1 – w)/3 e p = (1 + 2w)/3.
Se a empresa a montante for restrita por contratos lineares, escolherá w para maximizar pU = 2 (w – c) (1 – w)/3. A partir das CPOs, temos que ws = (1 + c)/2. Obtemos, por
substituição, os preços finais e os lucros da empresa a montante: ps = (2 + c)/3 e pU,s = (1
– c)2/6, ao passo que cada empresa a jusante faz pi,s = (1 – c)2/36.
Considere agora uma fusão vertical entre U e D1. O melhor que U pode fazer é bloquear o concorrente a jusante, deixando-o sem insumo, enquanto fornece à filiada w = c.
Nesse caso, D1 cobrará pvi = (1 + c)/2, e a fusão vertical permitirá que as empresas integradas obtenham lucros pvi = (1 – c)2/4. A fusão é lucrativa, pois pvi > pU,i + pl,s.
Neste simples modelo, observamos bloqueio, e a concorrente a jusante se prejudica
com a fusão vertical. Contudo, a fusão apresenta ganhos de eficiência, já que elimina a dupla marginalização. Além disso, pode ser facilmente verificado que pvi < ps, o que implica
que os consumidores também se beneficiam da fusão (também é simples confirmar que o
bem-estar aumenta com relação à separação vertical).
Empresa a montante não é monopolista. Possível bloqueio anticompetitivo

Vamos agora analisar o caso em que a empresa a montante não é uma monopolista. Para
simplificar ao máximo, considere um cenário em que as empresas a montante U1 e U2
tenham, respectivamente, custos marginais c1 = 0 e c2 ∈ (0, 1/2) e que escolham simultaneamente os preços aos quais irão oferecer os insumos para D1 e D2, que competem por
quantidade. Na prática, é como se as empresas a jusante participassem, ao mesmo tempo,
de um leilão público. Examinaremos a seguir o efeito de uma fusão vertical entre U1 e D1.
Considere primeiro a situação em que todas as empresas são independentes. Nesse
caso, cada uma receberá o insumo da Empresa U1 a um preço c2, já que as empresas a
montante estão participando de um jogo de Bertrand com custos assimétricos. A empresa
a jusante faz o jogo-padrão de Cournot com custo c2, no qual as quantidades e preços de
equilíbrio são dados por q1vs = q2vs = (1 – c2)/3 e pvs = (1 + 2c)/3. Os lucros da Empresa são
dados por pU1 = 2c2 (1 – c2)/3, enquanto as empresas a jusante auferem p1 = (1 – c2)2/9.
Suponha agora a fusão entre U1 e D1, e, como resultado, a empresa integrada decide
não mais ofertar o insumo a D2 : U1 anuncia que não fará qualquer lance para ofertar D2
(discutiremos essa premissa a seguir). Nesse caso, a empresa menos eficiente se tornará a
fornecedora monopolista de D2.
Como a filiada da nova empresa integrada tem custo unitário c1 = 0, o último estágio
do jogo é um jogo de Cournot entre a Empresa D1 com custo 0 e a Empresa D2 com custo
w2. Podemos, então, verificar que os resultados de equilíbrio desse jogo são q1 = (1 + w2)/3
e q2 = (1 + 2w2)/3.
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No primeiro estágio do jogo, a empresa a montante U2 escolhe seu preço de atacado
para D2 maximizar pU2 = (w2 – c2) (1 – 2w2)/3. A solução ótima é w2 = (1 + 2c2)/4. Como
w2 > c2, a empresa a jusante D2 é efetivamente bloqueada com relação à situação pré-fusão:
os insumos se tornam mais caros.
f
Por substituição, podemos mostrar que as quantidades de equilíbrio são dadas por q 2
f
+ (1 – 2c2)/6 e q 1 = (5 + 2c2)/12; o preço de mercado, por pf = (5 + 2c2)/12; e o lucro da
f
empresa verticalmente integrada, por p 1 = (5 + 2c2)/144 (onde f significa “bloqueada”).
f
Os lucros totais das empresas que integram a fusão são maiores, pois p 1 > pUi + p1. No
entanto, a fusão não é necessariamente eficiente: pvs < pf para c2 < 1/6.
Logo, se c2 < 1/6, a fusão vertical leva ao bloqueio e é anticoncorrencial (podemos
constatar que o excedente diminui).
Observação 1. Uma premissa central deste modelo é que a filiada a montante se compromete a não ofertar à outra empresa a jusante. Contudo, essa empresa possui incentivos
para isso? Caso participasse da concorrência para ofertar a D2, ganharia ao definir um
preço c2. Os resultados de equilíbrio seriam q2nf = (1 – 2c2)/3 e q1nf = (1 + c2)/3. O preço
final seria pnf = (1 + c2)/3 < pvs (ou seja, a fusão não beneficia os consumidores) e p1nf = (1 +
f
c2)2/9 + c2 (1 – 2c2)/3. Podemos verificar que p 1 > p1nf pode ser reescrito como (28 c22 – 20c2
+ 3) > 0, o que corresponde a c2 > 3/14.
Logo, para c2 < 3/14, é ótimo para a empresa integrada comprometer-se em não ofertar
à rival a jusante. Para c2 < 1/6, a fusão é anticompetitiva, ao passo que, para c2 ∈ [1/6, 1/2),
não é.
Observação 2. No exemplo, presumimos que exista apenas uma empresa a montante
além de U1. Presuma agora que exista pelo menos mais um fornecedor com o mesmo
custo c2. Nesse caso, após a fusão vertical entre D1 e U1 , a concorrente a jusante D2 seria
sempre fornecida a um preço c2, por conta da concorrência entre as empresas a montante.
Para U1 seria mais lucrativo ofertar à concorrente a jusante, e a fusão seria sempre pró-competitiva, dados os ganhos com a redução da dupla marginalização da empresa verticalmente integrada.
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Quadro 7.1 Modelos de preço predatório*
Nesta seção, vamos rever vários modelos de preço predatório.
7.1.1 O paradoxo da cadeia de lojas de Selten*

Selten (1978) considera uma empresa incumbente que possui uma cadeia de lojas, cada
uma em T cidades diferentes (com T sendo um número finito). Em cada mercado sucessivamente, a incumbente depara-se com uma entrante local, digamos, a Empresa 1 pode
entrar no Mercado 1, no Período 1, e a Empresa 2 pode entrar no Mercado 2 no Período
2, e daí por diante.
Em cada período t, o estágio do jogo entre a incumbente e a entrante potencial t é o
mesmo, ilustrado na Figura 7.1. Primeiro, a empresa t precisa decidir se entra ou não;
então, a incumbente tem de decidir se quer combater a entrada (ou seja, se escolhe uma
ação agressiva no mercado) ou se acomoda a entrada. Se a entrante ficar fora, os ganhos
para a incumbente e para a entrante, respectivamente, serão pM e 0. Se houver entrada, e a
incumbente escolher acomodá-la, os ganhos respectivos serão pAI e pAE. Se a entrada for seguida por uma reação agressiva (predação ou combate), os ganhos serão pPI e pEP. Presuma
que tal combate seja custoso para ambos os players, no sentido de que pAI > pPI e pAE > 0 >
pEP. Presuma também que a incumbente obtenha o maior lucro sob monopólio: pm > pAI.
Se o jogo for jogado apenas uma vez (T = 1), é claro que a ameaça de combate no caso
de entrada não é convincente, e, assim, a entrada ocorrerá e será acomodada no equilíbrio perfeito de subjogos. De fato, se a entrada ocorrer, a incumbente preferirá acomodar
a lutar, conforme pAI > pPI. A entrante antecipa corretamente a escolha da incumbente e
sabe que, se entrar, no primeiro período haverá uma reação branda, de maneira que ela
realizará o ganho pAE, enquanto, se não entrar, seu ganho será 0 < pAE. Consequentemente,
ela prefere entrar.
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O ponto de Selten é mostrar que nada muda nesse resultado se o mesmo jogo for jogado um número repetido de vezes, desde que esse número seja finito. Para buscar o equilíbrio perfeito do subjogo quando a incumbente enfrenta T entrantes, temos de trabalhar
por indução reversa.
Considere o que acontece quando a incumbente e a entrante potencial participam do
jogo no último mercado T. A despeito do que tenha ocorrido antes (se a entrada ocorreu
ou não, se foi acomodada ou não), as decisões a serem tomadas nesse mercado não terão
qualquer efeito além de sobre os ganhos correntes, já que é a última jogada. Por conseguinte, as empresas irão se comportar como se estivessem jogando o jogo uma única vez.
O único equilíbrio, portanto, é o encontrado no caso em que T = 1: a entrante antecipa que
a entrada será acomodada, e, assim, a entrada ocorre (e é mesmo acomodada: por que a
incumbente preferiria ter um ganho de pPI < pAI ?).
Considere agora o que ocorre no período T – 1, em que a incumbente e a entrante
T – 1 jogam o jogo no mercado T – 1. Novamente, as empresas sabem que, a despeito do
que tenha acontecido em qualquer período anterior, no próximo período T a entrada irá
ocorrer. Consequentemente, a jogada no período T – 1 novamente não impõe qualquer
efeito sobre a próxima jogada, e a incumbente jogará como se esse fosse o único (ou o
último) período do jogo. A empresa T – 1 sabe que a incumbente não tem qualquer razão
para combater a entrada, e, logicamente, a entrada será acomodada.
O mesmo raciocínio ocorrerá para o período T – 2 e qualquer outro período prévio, de
modo que o único equilíbrio perfeito de Nash no subjogo desse jogo é aquele em que cada
entrante entrará no seu respectivo mercado, e cada entrada será acomodada.
Contrariamente ao que se esperaria, não há efeito de construção de reputação neste
jogo, e a predação não ocorrerá.
7.1.2 Um modelo de reputação de predação**

Nesta seção, apresentamos uma versão simplificada de dois períodos do modelo de predação com informação incompleta de Kreps e Wilson (1982) (ver também ORDOVER &
SALONER, 1989). Considere o mesmo modelo do paradoxo da cadeia de lojas para T =
2, mas com uma variante. As entrantes não sabem com certeza o ganho por período da
incumbente. Em particular, há uma pequena probabilidade (prévia) X de que a Empresa
I seja uma incumbente forte (Pr (t) = x) ou de baixo custo, com lucros pPI > pAI, enquanto,
com probabilidade 1 – x, ela seria uma incumbente fraca (ou de alto custo) (Pr (w) – x),
cujos lucros são pPI < pAI como no jogo anterior de cadeias de lojas. Em outras palavras,
uma entrante pode enfrentar uma oponente forte, que prefere combater (predar) em vez
de acomodar, mesmo no jogo de um período.
Este é um jogo multiestágio com informação incompleta, e procuramos pelo EPB
(Equilíbrio Perfeito Bayesiano) do jogo. Nesse caso, dadas as estratégias dos jogadores e as
crenças das entrantes, no EPB, cada jogador escolhe sua estratégia ótima, e as crenças são consistentes (quer dizer, são derivadas usando-se regras de Bayes). Note que as estratégias deverão
ser funções estocásticas e não determinísticas; deverá haver equilíbrios com estratégias mistas.
Um jogo desse tipo admite três formas de equilíbrio, dois com estratégias puras
(equilíbrios separatório e agregador) e um com estratégias mistas (equilíbrio misto ou
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semisseparatório). Indicamos brevemente as condições para cada tipo de equilíbrio, mas
focalizaremos o último, que, nesse caso, é o mais interessante.

Equilíbrio separatório Em um equilíbrio separatório, uma incumbente forte combate

a entrada, e uma fraca a acomoda. No segundo período, a entrante tem completa informação após observar o comportamento da incumbente no primeiro período: (Pr (w|a) =
1, Pr (t | f) = 1, em que w e t significam “fraca” e “forte”, respectivamente, e a e f significam
“acomoda” e “combate”. (Assim, Pr (w|a) é a probabilidade de que a incumbente seja fraca,
dada a acomodação observada no primeiro período, e a probabilidade de que seja forte
dado que o combate é observado no primeiro período.) Consequentemente, ela entrará
apenas se observar que a entrada foi acomodada no primeiro período. Nesse equilíbrio,
não haverá predação: a incumbente durona não está agindo estrategicamente, apenas maximiza seu ganho estático, e a incumbente fraca é incapaz de deter a entrada.
Uma condição necessária para tal equilíbrio ocorrer é que a incumbente fraca prefira
acomodar em vez de imitar a forte, ou seja, predar e deter a entrada.
(7.1)

Equilíbrio agregador Em um equilíbrio agregador, tanto a incumbente durona quanto

a fraca combatem a entrada. A entrante corretamente entende e não reavalia suas crenças
quando se defronta com uma conduta agressiva no primeiro período. A crença posterior
coincide com a anterior: Pr (t | f) = x. Para ser um equilíbrio, a entrante não deverá entrar
depois de observar o episódio de combate:
(7.2)

Vejamos se, no equilíbrio agregador, a condição é violada (7.2) raciocinando a contrario. Se xpEP + (1 – x) pAE > 0, a segunda entrante irá entrar após observar a predação. Mas,
então, não pode ser ótimo para a incumbente fraca combater no primeiro período, dado
que sacrificar lucros só faz sentido para deter entrada. Contudo, um equilíbrio agregador
desse tipo não é muito interessante, já que a condição (7.2) significa que a entrante não
entrará no mercado em um jogo estático.

Equilíbrio semisseparatório Focalizemos agora uma situação em que ambas as con-

dições (7.1) e (7.2) são violadas, e presuma que (1') pAI + pAI < pIP + pM e que (2') xpEP +
(1 – x) pAE > 0. Sabemos que há um equilíbrio semisseparatório (isto é, um equilíbrio em
estratégias mistas, dado que as hipóteses (1') e (2') definem estratégicas de equilíbrios
puros), conforme se segue.
Descrição do equilíbrio
(1.) A primeira entrante potencial entra.
(2.a) A segunda entrante potencial entra se a segunda for acomodada.
(2.b) A segunda entrante potencial entra com probabilidade 1 – (pAI– pIP)/ [(pm – pAI)]
se a primeira entrante foi combatida.
(3) A incumbente durona combate em ambos os períodos.
(4) A incumbente fraca combate no primeiro período, com probabilidade – xpEP / [(1 – x) pAE].
(5) A incumbente fraca acomoda a entrada no segundo período, caso ocorra.
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Prova Primeiro de tudo, note que as ações (2.a), (3) e (5) são trivialmente ótimas: se
a entrada sempre for acomodada, é claro que a incumbente será fraca (2.a); uma incumbente forte é, por definição, aquela cujo ganho é mais alto por combater mesmo em um
jogo estático (3); no último período do jogo, uma incumbente fraca não tem razão para
combater a entrada (5).
Provemos agora a otimização das ações restantes, conforme segue.
(4) Se a entrada foi combatida no primeiro período, o segundo entrante usará a regra
de Bayes para reavaliar sua crença anterior quando enfrentar uma incumbente forte. Essa
probabilidade revisada de que a incumbente é forte, já que um combate é observado, é
(7.3)

Para uma estratégia mista ser ótima, a segunda entrante deve ser indiferente quanto a
entrar e ficar de fora (o que lhe dá um ganho zero)
(7.4)

que, depois de substituir e rearranjar, pode ser escrito como:
(7.5)

Note que pEP < 0; então, essa probabilidade é positiva, e por (2'), Pr (f |w) < 1.
(2.b) Para a incumbente fraca agir aleatoriamente no primeiro período, ela deve ser
indiferente entre combater (que seria seguido pela entrada com uma probabilidade Pr
(Entrada|f )) ou não:
Entrada

Entrada

(7.6)

Rearranjando, encontramos a condição de indiferença como
(7.7)

menor que um pela hipótese (1').
(1) A primeira entrante potencial entrará se seu ganho esperado for mais alto do que
se ficar fora:
(7.8)

Depois de substituir, isso equivale a
(7.9)

Consequentemente, algumas restrições sobre os ganhos devem ser impostas para que
a condição anterior valha. Desde que valha (7.9), o equilíbrio separado que descrevemos
existe. 
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Comentário O caso geral T > 2 é muito mais complexo, mas também muito mais rico.

O principal é que se T for grande o suficiente, nos períodos anteriores do jogo, mesmo
uma incumbente fraca certamente combateria, e, antecipando isso, as primeiras entrantes
ficam de fora. Conforme o jogo se desenrola, as estratégias ótimas se tornam mistas, como
no caso T = 2.
O insight principal desse modelo é que mesmo um pequeno desvio do ambiente de
perfeita informação pode dar ensejo à predação se o horizonte for finito mas longo o suficiente: uma incumbente fraca jogará no começo do jogo como se fosse forte, e isso lhe
dará a reputação de ser uma “combatente”, o que convencerá entrantes a permanecerem
fora do mercado nos primeiros períodos. Na direção do final do jogo, no entanto, uma
incumbente fraca não achará conveniente combater, e, antecipando isso, as entrantes tentarão sua sorte (lembre-se de que há sempre a possibilidade de que a incumbente seja do
tipo forte).
Finalmente, note que Milgrom e Roberts (1982a) examinam uma extensão em que há
incerteza dos dois lados (a incumbente não sabe o ganho da entrante) e confirmam que a
predação poderá ocorrer também em um jogo de informação mais complexa.
7.1.2.1

O modelo de preço-limite de Milgrom e Roberts**

Apresentamos aqui uma versão simplificada do modelo de Milgrom e Roberts (1982b).
Considere uma indústria com uma incumbente (Empresa 1) e uma entrante potencial
(Empresa 2), cuja demanda por bens homogêneos é dada por p = 1 – Q. A entrante potencial tem custo marginal c e, se entrar, um custo fixo afundado F. Esses custos são de
conhecimento comum. O custo marginal da incumbente, por sua vez, pode ser baixo (cl
= 0) ou alto (ch = c < 1/2). Esse custo é informação privada: a incumbente o conhece, mas
a entrante acredita que é baixo, com probabilidade Pr (c1 = 0) = x < 1, e alto, com probabilidade Pr (c1 = c) = 1 – x. Também presumimos, por simplicidade, que, se a entrante realmente chegar à indústria, imediatamente conhecerá o verdadeiro custo da incumbente.
O jogo é assim: no primeiro período, a Empresa 1 escolhe sua produção. Nesse momento, ela é uma monopolista. No segundo período, a Empresa 2 decide se entra ou não;
se entrar, afundará seu custo F; se não, obterá ganho zero. As empresas em atividade escolhem sua produção. Por simplicidade, presumimos não haver descontos entre os períodos:
a Empresa 1 apenas maximiza a soma de seus ganhos.
Procuremos o Equilíbrio Bayesiano Perfeito do jogo. Neste caso, dadas as estratégias
(s1, s2) dos players e as crenças p da entrante, o EBP consiste em um trinômio (s*1, s*2, p) tal
que cada jogador escolhe a estratégia ótima de acordo com a estratégia do concorrente e
as crenças das entrantes, que são corretas.
Em tal jogo, há dois tipos de equilíbrios possíveis em estratégias puras. Em um equilíbrio separatório, a incumbente de baixo custo escolhe um produto grande o suficiente, e
a entrante corretamente infere o tipo de incumbente observando a produção do primeiro
período. No equilíbrio agregador, ambos são baixos – e a incumbente de alto custo escolhe
o mesmo produto. Se a entrante tiver probabilidade ex ante alta o suficiente de encontrar uma incumbente de baixo custo, ela não entrará. Ela sabe que a produção observada
no primeiro período não comporta qualquer informação adicional sobre de que tipo de
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incumbente se trata, e suas crenças posteriores são, portanto, as mesmas que no primeiro
período.
(O fato de que a incumbente de baixo custo em um equilíbrio separatório e uma incumbente de alto custo em um equilíbrio agregador estabelecem um preço suficientemente baixo para fazer a entrante ficar de fora faz o modelo se assemelhar aos chamados
argumentos de preço-limite da detenção de entrada.)
Antes de caracterizar esses equilíbrios, vamos resumir os produtos do primeiro e do
segundo períodos sob diferentes possibilidades. As quantidades ótimas da Empresa 1, se
não houver entrante potencial, serão
(7.10)

onde h e l indicam, respectivamente, incumbente de alto e de baixo custo, e m indica monopólio. Sob duopólio, as quantidades de equilíbrio no jogo de Cournot são
(7.11)

onde d indica duopólio (o primeiro par refere-se ao caso da incumbente de alto custo, o
segundo, ao da incumbente de baixo custo). Todos os lucros de equilíbrio são dados por
pijk = (qijk)2. Para tornar a análise interessante, presumimos um contexto em que a entrante
nunca entrará se ela se deparar com uma incumbente de baixo custo. (pd2l – F < 0) , mas
sempre entrará se se deparar com uma de alto custo (0 < pd2h – F), ou
(7.12)

Finalmente, denote por pm1j (q1l) o lucro obtido por uma incumbente do tipo j = h, l
quando vende uma produção q1l (não necessariamente coincidente com a produção de
monopólio do tipo j).

Equilíbrios separatórios Vamos mostrar agora que o que se segue é um equilíbrio:

(7.13)

onde x' = Pr (c1 = 0|qm
1 ) é a crença da entrante de estar se defrontando com uma incumbente
de baixo custo, dada a produção observada no primeiro período qm
1.
Nesse equilíbrio, a incumbente de baixo custo estabelece uma produção mais alta que
a de monopólio (quer dizer, a produção estabelecida se estivesse em um monopólio não
ameaçado por entrada) no primeiro período, e a incumbente de alto custo estabelece seu
próprio produto de monopólio, revelando seu tipo. A entrante corretamente infere o tipo
de incumbente que está enfrentando e se comporta de acordo, entrando apenas se estiver
diante de uma empresa de alto custo 1.
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Para que isso seja um equilíbrio, nenhuma das empresas deve ter incentivo para desviar. Dadas as suas crenças e as estratégias da Empresa 1, é claro que a entrante não poderá
fazer melhor que isso: entrar com uma empresa de baixo custo implicará perdas, e não
entrar com uma empresa de alto custo implicará desprezar lucros positivos.
Verificaremos agora se a incumbente de alto custo não tem incentivos para se desviar.
Se ela jogar a estratégia de equilíbrio candidata, obterá o lucro de monopólio no primeiro
d
período, mas atrairá entrada: pm1h + p1h
. Alternativamente, ela pode estabelecer q1l imitando, assim, a empresa de baixo custo e impedindo a entrada: sob esse desvio, ela obterá pm1h
(q1l) + pm1h. Essa RI equivale, portanto, a
(7.14)

Quanto à incumbente de baixo custo, ao jogar a estratégia de equilíbrio (candidata),
obterá o lucro mais baixo que estabelecendo a produção no nível de monopólio no primeiro período, mas deterá entrada: pm1l (q1l) + pm1l. Essa estratégia envolve um sacrifício de
lucros gerados no primeiro período; a alternativa pode ser estabelecer produção de monopólio no primeiro período (dado que o produto mais baixo que atrairá a entrada, escolher
qm1l é claramente a melhor produção desviante), mas isso não deterá entrada e gerará, no
segundo período, lucros de duopólio. O desvio fornece o ganho pm1l + pm1l, dando ensejo à
seguinte restrição de incentivo:
(7.15)

É fácil verificar que a RI de alto custo (7.14) é satisfeita por q1l 1/2 +
(1 – c)/6 e
maior que 1/2 para c < (3
– 5)/4  0,4271 (para valores com c mais altos que esse
limiar, equilíbrios separados existirão onde a incumbente de baixo custo estabelecer seu
lucro de monopólio e não for imitada pela incumbente de alto custo).
A RI de baixo custo (7.15) é satisfeita para q1l  1/2 +
/6. Por conseguinte, existe um intervalo de valores que satisfaz tanto às RIs quanto a 1/2 +
(1 – c) 6  1/2
+
/6 ou c  2 /3 – 1  0,49.
Note também que o melhor equilíbrio possível para a incumbente corresponde à produção que faz a incumbente de alto custo impor que: q1l = 1/2 +
(1 – c)/6 (qualquer
produto mais alto que esse fará decrescer o lucro do primeiro período sem alterar o do
segundo).

Equilíbrio agregador

Verifiquemos agora se o que se segue é um equilíbrio:

Nesse equilíbrio, a incumbente de alto custo imita a de baixo custo. Como a entrante
potencial entende que não pode inferir o tipo da incumbente por essa jogada de primeiro
período, decide com base em suas crenças ex ante, que lhe dizem que a incumbente é de
baixo custo com uma probabilidade x. De forma correspondente, o equilíbrio agregador
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existirá apenas se a entrante esperar que os ganhos (os mesmos antes e depois de se observar a escolha da Empresa 1 no primeiro período) sejam negativos:
(7.16)

Em outras palavras, a probabilidade ex ante de que a entrante encontrará uma incumbente
de baixo custo deve ser suficientemente alta para que o equilíbrio agregador exista. Por
outro lado, já que, em um equilíbrio agregador, a jogada do primeiro período não leva à
reavaliação de crenças, a entrante irá sempre entrar. Por sua vez, o fato de que a entrada
não será detida implica que a incumbente de alto custo teria mais vantagem jogando sua
produção de monopólio que blefando.
Com relação às restrições de incentivo da Empresa 1, a incumbente de alto custo deve
preferir imitar a empresa de baixo custo e impedir a entrada que reduzir sua produção
atraindo entrada:
(7.17)

o que vale para c < (3 – 5) /4  0,4271.
Com relação à incumbente de baixo custo, é claro que ela prefere jogar o equilíbrio
de produção, em que detém entrada escolhendo seu lucro de monopólio: qualquer outro
produto reduziria os lucros do primeiro período e, possivelmente (se estabelecer uma
produção mais baixa que 1/2), também dispararia a entrada.

Conclusão A análise mostra que, ao estabelecer um preço suficientemente baixo (uma
produção suficientemente alta) e fingindo ser um produtor eficiente, uma incumbente
será capaz de impedir a entrada. No exemplo anterior, isso é possível sempre que a incumbente de alto custo não for muito ineficiente (c < (3
– 5) /4) e que a probabilidade ex
ante, atribuída pela entrante, de que a incumbente seja de baixo custo for alta o suficiente.
Note, contudo, que as implicações de política do modelo estão longe de ser imediatas.
Primeiro de tudo, a predação aqui ocorre sem que a incumbente de alto custo venda abaixo de seu custo: no equilíbrio agregador, a entrada é impedida estabelecendo-se q = 1/2,
que corresponde ao preço p = 1/2 mais alto que o da incumbente ineficiente. Em segundo
lugar, suponha, apenas para fins de argumentação (pois tal política seria baseada em não
observáveis), que a autoridade de defesa da concorrência imponha uma regra que impeça
uma empresa de “agir estrategicamente” e vender preços abaixo do que estabeleceria se
não sofresse ameaça de entrada. Tal política eliminaria o impedimento de entrada por
parte da empresa de alto custo e poderia, portanto, elevar o bem-estar. No entanto, também reduziria o bem-estar se a incumbente fosse uma empresa de baixo custo e um equilíbrio separado surgisse. Realmente, em tal caso, agindo de forma estratégica, a incumbente
eficiente iria reduzir preços abaixo do nível míope de monopólio no primeiro período, e
os consumidores seriam beneficiados.

Q-130

Quadros do Capítulo 7
7.1.3 Predação por fusão**

A crítica da Escola de Chicago à predação sustenta que fusões seriam estratégias muito mais lucrativas que a predação. Esse argumento foi criticado por Yamey (1972), que
apontou que, mesmo visando adquirir a rival, a predação poderá ser lucrativa, pois terá o
efeito de reduzir o preço pela qual a concorrente será adquirida. Saloner (1987) fornece
sustentação formal para esse argumento. No que se segue, apresentamos uma versão muito simplificada de seu modelo.
Considere o mesmo modelo de informação incompleta mostrado na seção “O modelo
de preço-Limite de Milgrom e Roberts”, mas com algumas diferenças. Primeiro, presuma
que F = 0, de maneira que a entrante sempre achará lucrativo entrar (para focalizar predação e fusão em termos mais convenientes). Em segundo lugar, modifique o jogo de modo a
introduzir um estágio no qual as empresas possam se fundir, conforme segue. No primeiro
período, a incumbente (que, como antes, pode ser uma empresa de baixo ou alto custo) está
sozinha no mercado e escolhe sua produção, observada pela entrante potencial. No segundo
período (a novidade com respeito à análise de Milgrom e Roberts), há uma barganha em
torno dos termos da fusão. Por simplicidade, suponha que todo o poder de barganha seja da
incumbente, que faz uma proposta de fusão “pegar ou largar” para a entrante potencial. No
terceiro período, as empresas em atividade estabelecem seus produtos.
Note que as quantidades e os lucros do equilíbrio no terceiro período já são conhecidos da seção “O modelo de preço-limite de Milgrom e Roberts”. No caso em que terá ocorrido uma fusão no segundo período, a incumbente torna-se uma monopolista no terceiro.
Com relação ao processo de fusão no Período 2, o preço Q pelo qual a Empresa 2
está disposta a ser comprada dependerá de suas expectativas sobre se deparar com uma
incumbente de baixo ou alto custo. No primeiro caso, ela espera realizar um lucro pd2h, no
segundo, um lucro mais baixo, pd2l. Consequentemente, o takeover ocorrerá para Q  pd2h
e Q  pd2l, respectivamente. Pode-se ver imediatamente que a incumbente tem interesse
em ser vista como de baixo custo. Dado que o poder de barganha está todo do lado da
incumbente, a Empresa 2 venderá a um preço igual a seu preço de reserva. Se a Empresa
2 acreditar que enfrenta uma incumbente eficiente, a fusão ocorrerá ao preço Q  pd2l. Se
acreditar que enfrenta uma incumbente ineficiente, o preço será Qh = pd2h > Ql.
Podemos nos voltar agora para a caracterização do equilíbrio separatório, enquanto o
equilíbrio agregador será estudado no Exercício 7.2.

Equilíbrio separatório Vamos primeiro focalizar o seguinte equilíbrio, em que uma in-

cumbente de baixo custo estabelece uma produção maior que seu produto de monopólio no
primeiro período para sinalizar ser eficiente e comprar a Empresa 2 a um preço mais baixo,
enquanto a incumbente de alto custo estabelece sua produção de monopólio e é reconhecida
como ineficiente (consequentemente, tem de pagar um preço mais elevado pelo takeover):

Vender, se
Vender, se

Rejeitar, se
Rejeitar, se
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Dadas essas crenças, é claro que o melhor para a entrante é se vender pelo preço alto
Qh e qm1 < q1l e pelo preço baixo Ql, no caso contrário.
Com relação à empresa de alto custo 1, jogar de acordo com a estratégia de equilíbrio
candidata é ótimo se for melhor ter o lucro de monopólio no primeiro período, mas tendo
de pagar um preço alto pela fusão, em vez de fingir ser uma incumbente de baixo custo,
o que permite ganho inicial menor, mas mais alto posteriormente, graças às economias
feitas no preço do takeover:
(7.18)
d
que, após substituição, pode ser reescrita como pm1h – pm1h (q1l)  p2h
– p2ld, ou

(7.19)

que se simplifica para q1l  (1 – c)/2 +
/3, com q1l = (1 – c)/2 +
/3
sendo o equilíbrio natural entre todos os possíveis.
A empresa de baixo custo 1 encontrará a estratégia candidata de equilíbrio ótima se
for melhor sacrificar o lucro de monopólio do primeiro período para pagar um preço
mais baixo em uma fusão, em vez de obter seu lucro de monopólio no primeiro período
com termos de compra menos convenientes no momento do takeover (já que a entrante a
tomará erradamente por uma empresa de alto custo):
(7.20)

Isso pode ser escrito, após substituição, como pm1l – pm1l (q1l)  p2ld – p2ld, ou
(7.21)

que se simplifica para q1l  1/2 +
/3 .

/3, sempre satisfeito por q1l = (1 – c)/2 +

7.1.4 Predação por bolso profundo*

Para um modelo muito simples de predação por bolso profundo, de Benoit (1984), considere o seguinte jogo de informação perfeita, que dura T + L períodos, com K  1. No
primeiro período, uma Entrante E decide se entra ou não em determinado setor, e a
Incumbente I decide se preda (disputa) ou acomoda a entrada. Em cada um dos períodos
seguintes, a Empresa E decide se fica ou sai, e a I, se preda ou acomoda. (Como alternativa,
a Empresa E já se encontra no mercado e decide se continua ou não a partir do primeiro
período.) Se ela preda, ambas as empresas têm um ganho por período de pP < 0, se não
preda, têm pA < 0.
As duas empresas são perfeitamente simétricas em suas tecnologias e produtos, mas
diferem em ativos. A entrante tem menos ativos que a incumbente e pode sobreviver
um máximo de T períodos: AE = – T pP < AI. Em outras palavras, A incumbente pode
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sobreviver por mais tempo na eventualidade de uma guerra de preços, o que significa que
ela tem bolso profundo.
Sob essas hipóteses, no único equilíbrio perfeito em subjogos, a entrante não entrará
(ou sairá imediatamente). É fácil ver esse resultado por indução reversa. A Figura 7.1
ilustra o jogo no caso simples em que T = 1 e K = 1, ou seja, a entrante só tem recursos
para um período de disputa, e as empresas se defrontam no mercado duas vezes. Primeiro,
resolveremos o modelo para o caso de dois períodos e depois para o caso geral.

Solução para o Caso em Dois Períodos: T = K = 1 O jogo é resolvido por indução
reversa. Comecemos pelo segundo período. Se a entrante entrou e foi enfrentada, no segundo período ela terá de sair. Se a entrada foi acomodada, decidirá ficar, pois ela antecipa
que, caso permaneça, a incumbente preferirá acomodar e obter pA que brigar e realizar
uma perda de pP. Portanto, no segundo período, ela prefere permanecer e obter o lucro de
pA, em vez de sair e obter zero.
entrar
atacar

sair

sair

acomodar

sair

ficar

atacar

acomodar

Figura 7.1 Predação por bolso profundo, com.

No primeiro período, se a entrante entrou, a incumbente sabe que, lutando induzirá
a saída (e obterá lucros de monopólio pM), enquanto se acomodar não induzirá saída
(acabamos de ver que, se a entrante não for confrontada, ela permanecerá). A primeira
estratégia será a preferida se
(7.22)

Vamos agora para a decisão inicial, se as condições anteriores valerem, a entrante saberá que sua entrada será seguida por uma disputa e perderá todos os seus ativos: ela, então,
preferirá permanecer de fora. Se a condição for violada, a entrante entrará, já que antecipa
que a ameaça de predação não é crível.

Solução do Caso Geral No período T + 1, se a Empresa E sempre foi combatida, entrará em falência e terá de sair, e a Empresa I obterá lucros de monopólio para sempre,
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. Além disso, a predação nesse período pela incumbente não será crível:
acomodando a entrada, ela obterá
. Antecipando
isso, a Empresa E ficará, e ambas ganharão pA para sempre.
No período T, se a entrante ainda estiver na indústria e sempre ter sido combatida,
a incumbente saberá que, se combater a entrante uma vez mais, conseguirá que ela saia.
Assim, ela preferirá lutar desde que
(7.23)

Se essa condição for satisfeita, a entrante antecipa que será predada ainda uma vez
mais e preferirá sair imediatamente para economizar pP.
No período T – 1, se a incumbente combater por um período mais, ela saberá que induzirá a saída no período seguinte, obtendo um ganho de
. Acomodando,
ela obtém
. Claramente, combater é mais lucrativo desde que a condição
(7.23) valha. Antecipando isso, a entrante irá preferir sair imediatamente para evitar perdas causadas por um período de disputa.
O argumento continua de forma reversa, da mesma maneira, até o primeiro período,
em que a entrante prefere sair imediatamente (ou não chegar a entrar) em vez de incorrer
em perdas.

Comentários Esse modelo simples ilustra por que os argumentos de bolso profundo

da predação devem funcionar. Em uma situação em que uma empresa é financeiramente
mais forte que outra, a primeira pode utilizar seus bolsos profundos para forçar a última
a sair da indústria. Note também que não é preciso haver qualquer relação entre força
financeira e eficiência: uma empresa mais eficiente pode ter – por várias razões, algumas
a serem vistas na seção seguinte – restrições de caixa e ser forçada a deixar o mercado por
uma rival mais rica, embora menos eficiente (veja o Exercício 7.3). Se for o caso, a predação será duplamente prejudicial para o bem-estar: em primeiro lugar, por eliminar uma
empresa na qual poderiam coexistir duas; em segundo lugar, por eliminar a empresa mais
eficiente, adicionando uma ineficiência produtiva à ineficiência alocativa.
Não obstante, o modelo tem alguns limites. Primeiro, note que os requisitos de informação para que a predação funcione são bastante fortes, com a incumbente tendo de
conhecer não apenas os custos das entrantes mas também o montante de recursos financeiros disponíveis para ela, e a entrante deve saber também que a incumbente não tem
restrição de recursos líquidos (ou crédito) – e deve haver conhecimento comum sobre
esses elementos. Em segundo lugar, o modelo é, de certa forma, insatisfatório, no sentido
de que, ao longo da trajetória de equilíbrio, a predação jamais será observada: dada perfeita informação e conhecimento comum, a entrante nunca entrará na indústria (ou, se já
estiver, sairá imediatamente) sem que qualquer guerra de preços seja observada. Contudo,
Benoit (1984) mostra que a predação ainda ocorrerá sob informação imperfeita (em que
alguma incerteza existe sobre o quão profundo é o bolso da empresa), e que – similarmente ao modelo de reputação da seção “Um modelo de reputação de predação” – uma
guerra de preços pode ser observada ao longo da trajetória de equilíbrio. A terceira e mais
importante limitação desse modelo é supor exogenamente que uma empresa não é capaz
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de levantar fundos externamente. Isso nos leva a modelos que explicam endogenamente
por que a predação pode reduzir a habilidade de uma entrante tomar empréstimos, objeto
da próxima seção.
7.1.5 Predação por bolso profundo com mercados financeiros imperfeitos**

Para entender por que a predação pode ocorrer quando uma incumbente tem força financeira, temos de entender por que uma entrante ou uma empresa menor fica vulnerável
quando não tem recursos financeiros suficientes. A questão-chave é reconhecer que os
mercados de capitais são imperfeitos, de maneira que os ativos (como fundos líquidos e
lucros retidos) de uma empresa importam e determinam sua habilidade de levantar fundos externos. Uma vez estabelecido esse ponto, é fácil entender por que a predação pode
ocorrer: ao agir agressivamente no mercado, a incumbente reduzirá os ativos disponíveis
para a empresa menor, reduzindo sua habilidade de levantar capital e, portanto, obrigando-a a sair do mercado ou reduzir suas ambições na indústria.
Esta seção, baseada em Holmström e Tirole (1997) e Cestone (2001), formaliza este
ponto.

Financiamento de investimentos em um mercado de capitais imperfeito

Considere primeiro o problema do financiamento de um empresário neutro com relação
ao risco, abstraindo da competição no mercado de produto. A empresa precisa investir
certa quantia para continuar a operar no setor, e isso implica o pagamento de um custo fixo F. A empresa tem seus ativos próprios em um total de A, de maneira que precisa tomar
emprestada de um banco também neutro com relação a risco a quantia D = F – A > 0 para
financiar seu investimento.
Caso o investimento seja financiado, o empresário decide se opera cuidadosamente
no projeto ou se esquiva-se de fazê-lo. Se o fizer, o projeto de negócios terá sucesso com
probabilidade p e fornecerá um rendimento R, e fracassará com uma probabilidade 1 – p,
gerando renda 0. Se ele se furta a operar com diligência, o projeto fracassará com certeza,
mas ele obterá um benefício privado de B < F, que também pode ser interpretado como a
desutilidade do esforço economizada com a fuga do trabalho duro, condicionado ao fato
de o projeto ser financiado; por exemplo, o tempo que o empresário pode passar lendo
jornais, navegando na internet em busca de distrações e telefonando para a família e amigos, em vez de se dedicar ao projeto.
O esforço não é observável (ou, se for, não é verificável), de forma que não é possível
redigir um contrato financeiro que fixe diretamente seu nível. Isso cria uma assimetria de
informação (com risco moral) entre os investidores externos e o empresário, e é a razão
para as imperfeições do mercado de capitais neste exemplo.
Presuma que, se o empresário tivesse ativos suficientes para financiar, ele próprio, seu
projeto, ou se não houvesse assimetria de informação (quer dizer, se o esforço fosse objetivamente verificável e fosse possível redigir um contrato contingente a esse esforço), o
investimento sempre seria feito:
(7.24)
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Mas o investidor externo financiará o investimento apenas se estiver seguro de que
conseguirá extrair trabalho cuidadoso do empresário. De outra forma, ele perderá D.
(Presuma que haja responsabilidade limitada: que o investidor (ou banco) não possa recuperar a quantia que emprestou apreendendo os ativos pessoais do empresário.)
Considere agora o seguinte contrato entre banco e empresa. O banco empresta D para
a empresa, e, se o projeto for bem-sucedido, o primeiro receberá um pagamento R – S,
onde S é mantido pela empresa. A utilidade esperada líquida do empresário é dada por U
= pS, no caso de alto esforço, e U = B, no caso de baixo esforço. Assim, S deve ser escolhido
para satisfazer à seguinte restrição de incentivo:
(7.25)

Portanto, se o contrato for para extrair alto esforço, o empresário deve receber no mínimo S = B / p ou, de forma equivalente, a empresa não poderá prometer repagar mais que
R – B / p ao banco (R – B / p é chamado de renda garantida).
O banco financiará o projeto se, e apenas se, seu valor esperado (sujeito a que o empresário faça grande esforço, ou seja, sujeito a que a condição (7.25) seja satisfeita) tiver sido
maior que seu custo (ou seja, os fundos emprestados):
(7.26)

ou seja, se a renda garantida esperada for mais alta que o custo do investimento:
(7.27)

Isso claramente mostra que a posição financeira da empresa, sumarizada pelos ativos
A que possui, desempenha um papel-chave na decisão de empréstimo do banco: quanto
maior A, mais provável que o projeto da empresa seja financiado. Realmente, (7.27) pode
ser reescrita como
(7.28)

O que torna claro que um projeto com valor presente líquido positivo não será financiado (a empresa terá crédito restrito) se a empresa tiver ativos abaixo de certo patamar
de referência A.
Se envolvida em uma guerra de preços que reduz seus ativos, a probabilidade de a empresa seguir em frente com financiamento bancário será comprometida. Esse é o ponto
crucial dos modelos recentes de predação por bolso profundo, como mostramos agora.

Um modelo de predação por bolso profundo Apresentemos agora a competição

no mercado de produto no modelo de financiamento visto. Há duas empresas: a I é a
incumbente, e a E é uma entrante recente na indústria (ou o predador e a presa). As empresas são perfeitamente idênticas em suas tecnologias e produção, mas diferem porque
I tem um bolso profundo e E tem ativos limitados, enquanto E tem ativos limitados, no
sentido a ser especificado a seguir.
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•

atacar ou
acomodar

•

2
•

3
•

•

tempo

1º período
pagar F decisões 2º período
de liquidação ou sair de esforço de liquidação

Figura 7.2. Linha do tempo: um modelo de predação (financeira) com bolso profundo.

Presuma que ambas as empresas já tenham incorrido em seus custos fixos recorrentes
F para o Período 1, mas ainda tenham de pagá-lo, se pretenderem continuar a produzir no
Período 2. O jogo é como se segue (ver a Figura 7.2 para uma ilustração).
No Estágio 1, a Empresa I decide se preda ou acomoda a entrada. Se ela preda, ambas
as empresas obtêm (no primeiro período) lucros pP; se não preda, obtêm como lucros pA
> pP > 0. No Estágio 2, cada empresa paga F ou deixa o negócio; uma empresa que não
possui ativos suficientes precisa encontrar um banco para financiar seu investimento. No
Estágio 3, cada empresário precisa tomar decisões quanto a seu esforço, e, em sequência,
uma segunda (e última) realização de lucros ocorre. Condicionada à realização de alto esforço, se ambas as empresas tiverem investido, ganharão pA; com a mesma probabilidade
p, enquanto se apenas uma empresa tiver investido, obterá lucros de monopólio pM > 2pA,
com probabilidade p.
Suponha que ppA > F: isso implica que o investimento deveria ser sempre financiado
se os mercados de capitais fossem perfeitos. Presuma também que a Empresa I possui os
ativos AI > F, de forma que sempre será capaz de financiar seu investimento, enquanto
os ativos da Empresa E, no primeiro período, são AE = 0; por conseguinte, seus ativos do
segundo período coincidem com os ganhos retidos do primeiro período (vamos abstrair
dos descontos). Suponha que
(7.29)

Não é fácil procurar um equilíbrio de Nash perfeito para esse subjogo. Note que, do
Estágio 2 em diante, o jogo é exatamente o mesmo conforme o modelo básico estudado
na subseção anterior, onde pA substitui R e onde os ativos A são iguais a pA, no caso de
acomodação, ou a pp, no caso de predação. Assim, a condição (7.29) nos informa que o
investimento da Empresa E só será financiado se a Empresa I não predar.
Até aqui, mostramos a predação realmente faria a empresa E abandonar a indústria.
Contudo, temos de estabelecer também que a Empresa I teria um incentivo para predar.
Seria o caso se, e apenas se,
(7.30)

Consequentemente, a predação ocorreria se a perspectiva de lucros maiores futuros, p
(pM – pA), mais que compensasse as perdas correntes com a predação pA – pp .

Alguns comentários Em primeiro lugar, observe que presumimos que a entrante
tem menos meios financeiros que a incumbente, mas pode não ser sempre o caso. Uma
implicação interessante desse modelo é que entrantes grandes ou financeiramente fortes
devem ser bem-vindas. Em uma indústria em que uma incumbente forte está presente,
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uma pequena empresa pode jamais ser capaz de sobreviver, enquanto uma grande companhia multinacional ou uma empresa dominante em outro setor, que deseja diversificar
em direção a esse novo segmento, não correrá o risco de ser predada pela incumbente.
No presente, temos a impressão de que, sempre que uma grande empresa, possivelmente
dominante em algum mercado, planeja entrar em um novo, é vista com suspeita pelas
autoridades antitruste. Tal suspeita pode fazer sentido em alguns casos, mas nem sempre,
conforme nos ensina o modelo de bolso profundo.
Em segundo lugar, observe que uma posição de mercado forte é condição necessária
para a predação, que envolve perdas monetárias que uma empresa poderá ter a esperança
de recuperar no futuro apenas se dispuser de suficiente poder de mercado.
Em terceiro lugar, deve ser notado que a saída da concorrente não é estritamente necessária para que a predação seja lucrativa, conforme mostrado no Exercício 7.4: a predação pode não forçar uma empresa menor a sair, mas pode impedi-la de adotar inovações
ou de crescer.

Extensões: Renegociação e o modelo de Bolton e Scharfstein

Uma crítica a esse
modelo é que a predação poderia ser evitada por um acordo com o banco para financiar
a entrante, a despeito do ganho realizado no primeiro período. Em outras palavras, se o
banco e a empresa E assinarem um contrato de longo prazo em que o banco se compromete
a financiar E haja ou não predação, em troca de uma restituição de pA – B / p, não haveria
escopo para a predação. Dois pontos importantes deveriam ser enfatizados nesse contrato:
primeiro, ele não deve ser observável pela incumbente; segundo, ele deve ser inegociável,
ou seja, o banco não pode se retirar do compromisso de financiar a Entrante E.
Se ambas as condições forem satisfeitas, então é fácil ver que a predação não ocorrerá,
pois a Empresa I sabe que não importa o que faça no período, ou seja, independentemente
de que ativos estejam disponíveis para a Empresa E no momento de investir, o banco financiará o investimento. Assim, será inútil engajar-se em predação que envolva abrir mão
de lucros que não possam ser recuperados posteriormente.
Primeiro, note que esse raciocínio se articula com a observação pela Empresa I do contrato entre o banco e sua concorrente, que não é uma hipótese fraca (considere também
que a Empresa E tem todo o interesse em fazer a Empresa I crer que ela dispõe de uma
linha de crédito incondicional).
Segundo, também se articula com a credibilidade do compromisso do contrato de longo prazo. Se for impossível para o banco se comprometer com tal contrato, ou seja, se o
banco puder negociá-lo a custo zero ou pequeno, a predação nunca será evitada.
i

ii

contrato

esforço
de decisões

•

•

1
•

atacar ou
acomodar

•

2

•

3
•

•

tempo

esforço
pagar F
2º período
1º período
de liquidação ou sair de decisões de liquidação

Figura 7.3. Cronologia: o modelo de Bolton–Scharfstein.

Realmente, considere o que acontece se o contrato for renegociável após observar-se
a realização do ganho no primeiro período. Suponha que a predação tenha ocorrido. A
Empresa E, então, terá ativos insuficientes para que o banco esteja disposto a financiar seu
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investimento no segundo período (dado que ppA – B < F – pP) e não será capaz de tomar
um empréstimo. Antecipando isso, a incumbente predará no primeiro período.

O trade-off entre o risco moral e o impedimento da predação

Considerando todas as incertezas possíveis no mercado, parece improvável que um banco queira se comprometer com o financiamento contínuo das operações de uma empresa, a despeito da
evolução de seus negócios. Bolton e Scharfstein (1990) adicionam o seguinte argumento à
explicação de por que não seria sábio para um banco contrair tal tipo de contrato de longo
prazo com uma empresa. Se um empresário soubesse que sua empresa seria financiada no
futuro, independentemente de seus resultados, não teria os incentivos corretos para despender esforços. Para ver como um problema de agência pode surgir seguindo um contrato de longo prazo com um banco, considere a extensão do modelo depois de o contrato
ter sido assinado mas antes do primeiro período de realização de mercado; o empresário
da Empresa E precisa decidir se realiza um grande ou pequeno esforço.
Repetindo, o modelo ilustrado na Figura 7.3 é como se segue (para acentuar o problema de agência, desconsidere as questões de renegociação e presuma que o banco se comprometa totalmente com o contrato de longo prazo). No Estágio i, o banco e a Empresa E
assinam um contrato de longo prazo, cujos detalhes veremos a seguir. No Estágio ii, cada
empresário toma decisões de esforço que levam ao sucesso com probabilidade q (a taxa de
sucesso é a mesma para ambas as empresas). No primeiro período, esquivar-se de esforço
confere o benefício privado b (com b < q B). No Estágio 1, a Empresa I decide se preda ou
se acomoda (primeiro período), sendo os lucros, respectivamente, pP e pA > pP no caso
de esforço e sucesso para ambas as empresas. Se o empresário se esquivar ou se se esforçar
mas o projeto fracassar, os lucros da empresa no primeiro período serão zero. No Estágio
2, cada empresa paga F ou sai. No Estágio 3, cada empresário tem novamente de tomar
decisões de esforço (de novo, com a taxa de sucesso perfeitamente idêntica e igual a p),
depois do qual ocorre o segundo (e último) período de realização de lucros, com ganhos
pA , se ambas as empresas investirem, e pM > 2pA, se apenas uma o fizer.
Sabemos, da subseção anterior, que a Empresa E será capaz de tomar um empréstimo
se seus ativos, no início do segundo período, forem AE = pA (lembre-se de que presumimos que F – pA < ppA – B < F – pP). Mas o contrato de longo prazo também estabelece
que o banco irá financiar o investimento fixo F, com uma probabilidade x < 1, no caso de
os ativos da Empresa E no segundo período serem mais baixos que pA, em troca de uma
restituição de pA – B / p.
O contrato ótimo corresponde ao valor de x que maximiza o valor da Empresa E sujeito a que duas restrições de incentivo sejam satisfeitas: primeiro, a incumbente não prede
(RII, NP); segundo, o empresário da Empresa E faça um grande esforço no primeiro período (RIE, 1). Em outras palavras, o programa é
sujeito a:
RI

(7.31)
(7.32)

RI

(7.33)
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RII, NP nos diz que a incumbente prefere acomodar a entrada a predar. Acomodando,
ela ganha pA no primeiro período e, no segundo período, pA, se a concorrente tiver sido
bem-sucedida e obtido refinanciamento, e pM, em caso contrário (o que ocorre com
probabilidade 1 – x), evidentemente ponderado pela própria probabilidade de sucesso.
Predando, a incumbente obtém pP no primeiro período e no segundo, se a Empresa E receber financiamento (o que ocorre com probabilidade x), e pM caso contrário (novamente,
todos os ganhos são expressos em termos esperados).
RIE, 1 nos diz que o empresário prefere empregar grande esforço que se esquivar no
primeiro período (a RI no segundo período já está definida sob contrato estipulado, que
garante à Empresa E um ganho B / p no caso de sucesso). O esforço do primeiro período
não fornece um ganho imediato ao empreendedor, mas aumenta a probabilidade de financiamento no segundo período. O financiamento ocorre com probabilidade [q + (1 – q)
x] sob alto esforço e com probabilidade x sob baixo esforço.
Após rearranjar, as duas RIs podem ser reescritas como
(7.34)

onde o numerador é positivo por conta da condição (7.30) e
(7.35)

Essas duas condições mostram que a predação pode ser detida ao custo de se reduzir o
incentivo do empreendedor para empregar esforço. Por exemplo, no caso extremo em que
x = 1, ou seja, que a Empresa E obtém financiamento a despeito do que faça a Empresa I,
a restrição de incentivo do empreendedor é sempre violada. Mais genericamente, as duas
RIs podem ser satisfeitas simultaneamente apenas se xI, NP  xE, 0, quer dizer, se
(7.36)

Em tal caso, a probabilidade ótima de refinanciamento será x* = xE, 0 (quanto mais alto
x, maior o valor presente da empresa). Mas, se a condição (7.36) for violada, a predação
pode ser detida apenas ao custo de se ter baixo esforço no primeiro período.
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Quadro 7.2 Investimentos estratégicos
para impedir a entrada*

Há uma série de variáveis que podem se encaixar na análise desenvolvida na seção 7.3.1
do livro, e, de fato, muitos trabalhos mostraram que uma empresa pode impedir a entrada
investindo estrategicamente. Spence (1977) e Dixit (1980) são as referências clássicas a
esse respeito: eles mostram que o monopolista pode acumular capacidade estrategicamente, de maneira a deter entrantes potenciais. Apresentamos aqui um modelo ligeiramente
diferente (e talvez mais simples), que fornece discernimentos similares.
Há uma incumbente, Empresa 1, que enfrenta uma entrante potencial, Empresa 2, em
um mercado de um bem homogêneo cuja demanda é p = 1 – q. O jogo se desenrola da
seguinte maneira. No primeiro estágio, a Empresa 1 decide quanto quer investir em uma
tecnologia redutora de custos. Na ausência de qualquer investimento, a incumbente produz ao custo marginal c; investindo x1, ela se torna mais eficiente, com custo total de produção dado por C (x1, q1) = (c – x1) q1. Presuma um custo quadrático para o investimento
F (x1) = x21. Por simplicidade, presuma que a Empresa 2 não possa investir em P&D antes
da entrada e, caso ela entre, terá um custo marginal constante c. (O Exercício 7.5 estuda o
caso em que a Empresa 2 pode também investir em P&D e mostra que os resultados principais obtidos aqui se mantêm naquele caso.) No segundo estágio, a Empresa 2 decide se
entra ou não após observar o investimento da Empresa 1. Caso entre, terá de pagar o custo
fixo F. No último estágio, as empresas em atividade escolhem produção.
Para procurar o equilíbrio de Nash perfeito para subjogos desse jogo, comece pelo jogo
de Cournot no último estágio.
Se houver um duopólio, a Empresa i = 1, 2 escolherá a produção de modo a maximizar
Πi = (1 – qi – qj – ci) qi, onde c1 = c – x1 e c2 = c. Rearranjando as CPOs Πi/qi = 0, obtêm-se as funções de reação:
(7.37)

Suas interseções fornecem os produtos, preços e lucros usuais de Cournot:
(7.38)

Se houver monopólio, os valores ótimos para a Empresa 1 serão qm1 = (1 – c1)/2, pm = (1
+ c1)/2, Πm1 = (1 – c1)2/4.
De forma reversa, encontramos dois diferentes casos, dependendo se a Empresa 1 se
comporta inocentemente ou estrategicamente.

Comportamento Inocente O primeiro caso é aquele em que a Empresa 1 toma como
certa a entrada da Empresa 2. Seu programa será
(7.39)

Quadro 7.2 Investimentos estratégicos para impedir a entrada

Q-141

De p1/x1 = 0, e substituições subsequentes, obtemos
(7.40)

os lucros correspondentes para as Empresas 1 e 2, respectivamente, são
(7.41)

Assim, a Empresa 2 entrará no mercado, desde que F  (1 – c)2/25. Nas palavras de
Bain (1956), se F > (1 – c)2/25, a entrada será bloqueada: não haverá necessidade de a
Empresa 1 comportar-se estrategicamente com relação à escolha tecnológica: a Empresa
2 não entrará.

Comportamento Estratégico Observando os lucros da Empresa 2, pode-se perceber
que diminuem com o investimento da Empresa 1 Πc2 (x1) = (1 – c – x1)2/9. Chame de x1p o
nível de investimento tal que Πc2 (x1p). É fácil ver que
(7.42)

Para um nível de investimento ligeiramente acima de x1p, a Empresa 2 preferirá permanecer no mercado, já que não será capaz de recuperar seus custos fixos caso entre.
Para verificar a intuição por trás da existência de tal nível de investimento, com o qual
a entrada é detida, considere a Figura 7.4. As linhas sólidas representam as funções de
reação das duas empresas na ausência de investimento da Empresa 1. As equações (7.37)
revelam que as funções de reação são negativamente inclinadas e que um aumento em
x1 desloca a função de reação da Empresa 1 para a direita. A figura também desenha a
curva de isolucro da Empresa 2: quanto mais próxima do eixo vertical (onde q1 = 0), mais
altos os lucros da Empresa 2. Selecionando apropriadamente seus níveis de investimento,
a Empresa 1 pode, assim, mover o equilíbrio para a direita, até o ponto em que o lucro
da Empresa 2 ficar apenas um pouquinho abaixo do necessário para cobrir seu custo fixo
F. Em outras palavras, se a Empresa 1 escolher o nível de investimento x1p, ela moverá a
função de reação de R1 para R1 (x1p), e a Empresa 2 preferirá não entrar.
Até aqui, provamos apenas que a detenção de entrada é factível: escolhendo um nível
ligeiramente acima de x1p, a Empresa 2 terá sua entrada detida. Mas essa estratégia será lucrativa? Para verificar se é o caso, note primeiro que, ao investir x1p, a Empresa 1 será uma
monopolista. Consequentemente,
(7.43)

A questão é se, quando agir estrategicamente (ou seja, predando), a Empresa 1 obterá lucros mais elevados que quando acomodar a Empresa 2. Isto ocorrerá se p1p > pinn
1 .
Rearranjando, temos que
(7.44)
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R1( x1P )

R1( x1 = 0)

q2N ( x1 = 0)

.

π 2 ( x1 = 0)

.

π 2 ( x1P ) = F

q1N ( x1 = 0)

q1

Figura 7.4. Detenção de entrada com investimento em P&D.

Definindo
= , tem-se uma equação-padrão de segunda ordem, resolvida para
2(1 – c)/25 <  < 2 (1 – c)/5, ou 4 (1 – c)2/625 < F < 4(1 – c)2/25. Note que as raízes segundas estão além do intervalo que estamos considerando. Consequentemente, podemos
concluir essa análise, dizendo que:
•• F  4 (1 – c)2/625, há acomodação de entrada.
•• 4 (1 – c)2/625 < F  4 (1 – c)2/25, há detenção de entrada.
•• F > 4 (1 – c)2/25, há bloqueio de entrada.

Detenção de entrada é anticompetitivo? Há ainda um ponto importante a ser es-

clarecido. Suponha que 4 (1 – c)2/625 < F  4 (1 – c)2/25, de maneira que a Incumbente
1 se engaje em um comportamento de detenção de entrada por sobreinvestimento em
uma inovação de processo. Tal comportamento prejudica os consumidores? O preço sob
detenção de entrada é mais elevado que sob entrada acomodada? Não é o caso se pp  pinn
ou F  4 (1 – c)2/225. Para valores suficientemente baixos dos custos fixos F, a detenção
de entrada é possível e lucrativa, mas a Empresa 1 terá de investir demasiado para impedir
a entrada, de modo que se tornará tão eficiente que será melhor para os consumidores do
que se a entrante for acomodada. Para resumir:
•• F  4 (1 – c)2/625: entrada acomodada.
•• 4 (1 – c)2/625 < F  4 (1 – c)2/225: entrada detida; mas o excedente do consumidor
é mais elevado.
•• 4 (1 – c)2/625 < F  4 (1 – c)2/25: entrada detida; excedente do consumidor mais
baixo.
•• F > 4 (1 – c)2/25: entrada bloqueada.
Note que estamos olhando para o impacto sobre preços (excedente do consumidor),
em vez de para o bem-estar total. Isso é apenas para evitar cálculos desnecessários: olhando para o bem-estar total, obteremos resultados similares: para alguns valores de F, a
entrada será detida, o que, por sua vez, gera aumento de bem-estar.
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Quadro 7.3 Modelos de venda casada
7.3.1 Modelos de venda casada I: Exigências de

atamento como mecanismo de métrica*

Nesta seção, mostramos que um monopolista de um bem essencial A tem um incentivo
para atar o uso do bem complementar B, cuja intensidade de demanda varia entre os consumidores. As consequências sobre o bem-estar advindas desse atamento serão ambíguas.
Um consumidor do tipo i = l, h que adquire uma unidade do produto A e q unidades
do produto B tem a seguinte função:
(7.45)

Consumir os bens separadamente confere utilidade zero, e adquirir mais que uma unidade do bem A não adiciona utilidade. Os consumidores do tipo l têm menor utilidade de
demanda (vl < vh) e são uma proporção  da população (de tamanho 1, por simplicidade),
1 –  sendo a proporção dos consumidores do tipo h.
O bem A é monopolizado pela Empresa 1, enquanto várias empresas com idêntica tecnologia – incluindo a 1 – estão envolvidas na produção do bem B. Os custos de produzir
uma unidade dos produtos são, respectivamente, cA e cB < 1. Não há custos fixos.
Para verificar os efeitos (das exigências) de atamento, primeiro considere o caso em
que a Empresa 1 vende separadamente os Bens A e B. Presuma que haja concorrência por
preços no Mercado B.

Ausência de atamento (se todos os consumidores adquirem o bem) Suponha primeiro que todos os consumidores compram. A demanda dos consumidores do tipo i é
obtida como maxq Ui – pA – pBq. Estabelecendo U1 / q = 0, tem-se que
(7.46)

Um consumidor do tipo i comprará, então, o Bem A se seu excedente ECi = Ui – pA –
pBqi for não negativo ou, após a substituição, se ECi = vi (1 – pB)2/2 – pA  0.
A competição de preços no mercado do Bem B implica que pB = cB. Assim, no caso
em que a Empresa 1 escolhe preços de maneira que todos os consumidores compram,
devemos ter
(7.47)

Nesse caso, consumidores do tipo l terão excedente zero, enquanto consumidores do
tipo h terão excedente EChNT = (vh – vl) (1 – cB)2/2.
O excedente do produtor é igual aos lucros da Empresa 1 com o Bem A: pNT = vi (1 –
cB)2/2 – cA. O bem-estar, portanto, será igual a
(7.48)
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Ausência de atamento (só compradores de alto nível compram)

A Empresa 1
pode preferir atender unicamente a consumidores de alto nível, fixando um preço que
permita extrair todo o excedente deles e deixe consumidores com menor intensidade de
demanda não atendidos:
(7.49)

Nesse caso, ambos os tipos terão excedente zero: ECNTh = 0, e o excedente do consumidor será pNTh = (1 – ) [vh (1 – cB)2/2 – cA] = WNTh.
Vender apenas para pessoas de alto nível é lucrativo desde que pNTh > pNT , mais provável quanto menor a proporção das pessoas de baixo nível e maior a diferença nas intensidades das demandas. Formalmente, a estratégia será lucrativa se
(7.50)

Atamento Considere agora o caso em que a Empresa 1 requeira que os consumidores

que desejem adquirir o Bem A também adquiram o B dela. Presuma também, e esta é uma
hipótese forte, que ela tenha algum tipo de tecnologia que permita monitorar as compras
dos consumidores do Bem B e impedir que se dirijam a concorrentes para comprar esse
produto depois que tenham adquirido uma unidade do Bem A com uma quantidade simbólica de B.
Lembrando que a demanda pelo Produto B é dada pela equação (7.46), os lucros da
Empresa 1 são
(7.51)

De p / pB = 0, obtém-se
(7.52)

onde é fácil verificar que pTB > cB. (Consequentemente, é crucial que a Empresa 1 possa impedir que os consumidores comprem o Bem B dos concorrentes.) Com relação ao preço
do Bem A, note que os lucros aumentam com ele, mas os consumidores vão comprá-lo,
contanto que ECi = vi (1 – pTB)2/2 – pA  0. Após substituição, obtém-se o preço ótimo para
o Bem A:
(7.53)

que pode ser maior ou menor que cA. Note que, aqui, o atamento opera de forma muito
similar ao esquema de tarifa em duas partes T + pq, que segmenta os consumidores de
acordo com sua intensidade de demanda. Aqui, a parte fixa da tarifa T corresponde a pTA ,
o preço de uma unidade do Bem (essencial) A, enquanto a parte variável da tarifa corresponde ao preço pTB de uma unidade do Bem B. Quanto menor a intensidade da demanda
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de um consumidor, mais baixo o número de unidades do Bem B que ele irá comprar do
monopolista, como qi = vi (1 – pTB ), e, portanto, menor a quantia total paga.
Os lucros da Empresa 1 sob atamento são
(7.54)

hé

Os consumidores do tipo l têm excedente zero, enquanto o dos consumidores do tipo
EC

(7.55)

O bem-estar pode ser calculado como
(7.56)

Comparações entre os equilíbrios (1) Vamos primeiro considerar o caso em que ambos os tipos de consumidores são atendidos. Pode-se verificar que o atamento é lucrativo:
(7.57)

o que não surpreende, na medida em que isso permite ao monopolista impor altos pagamentos aos consumidores com maior intensidade de demanda, ou seja, discriminar preços entre os dois tipos de consumidores. É possível verificar que o atamento é prejudicial
para o bem-estar, na medida em que
    

(7.58)

Mesmo sem a realização de cálculo tedioso, pode-se perceber que o bem-estar deve
ser menor sob o atamento. Realmente, se não há atamento, os consumidores compram
ao custo marginal, e o bem-estar é, portanto, o mais alto possível, enquanto o atamento
apresenta uma fonte de ineficiência alocativa, na medida em que o Bem B é vendido acima
do custo marginal. Temos, então, o caso usual em que o preço mais alto reduz o excedente
do consumidor (dos tipos mais altos, dado que os tipos mais baixos têm excedente zero
em qualquer regime) mais do que eleva o excedente do produtor.
(2) As comparações foram feitas para o caso em que ambos os tipos de consumidores
compram no regime sem atamento. No entanto, se só pessoas de alto nível compram,
ocorre que o atamento aumenta o bem-estar. Para ver isso, perceba que o excedente do
consumidor é positivo sob o atamento, enquanto é nulo quando não há atamento e pessoas de baixo nível não compram. Consequentemente, sempre que o atamento for mais
lucrativo para a Empresa 1, também melhorará o bem-estar.
Para verificar que o atamento pode, de fato, ser lucrativo e para evitar cálculos tediosos, apenas considere um exemplo simples em que cA = cB = 0, vh = 2 e vl = 1. Para esses
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valores, sob ausência de atamento, a Empresa 1 atenderá apenas aos de alto nível para  <
1/2. Verificamos imediatamente que pT – pNTh > 0 para  > 1 – /3 = 0,423; acima desse
limiar, o atamento é lucrativo e aumenta o bem-estar.
7.3.2 Modelos de venda casada II: Atamento,

bloqueio e exclusão em Whinston (1990)*

Considere dois mercados para produtos independentes (veja a seguir o caso para produtos complementares), A e B, e duas Empresas, 1 e 2. A Empresa 1 é uma monopolista
no Mercado A, em que não é desafiada, e a um custo marginal constante cA. Ambas as
Empresas 1 e 2 são entrantes potenciais no Mercado B. Para entrar, precisam incorrer
em um custo fixo F1 e F2 e podem operar a custos marginais constantes, respectivamente
iguais a cB1 e cB2.
O jogo é composto por três estágios. No primeiro, a Empresa 1 decide se quer ou não
juntar em um pacote os Bens A e B1. Se os produtos estiverem agrupados, presuma que
a decisão seja irreversível (ou seja, tem o valor de um compromisso pleno). No segundo
estágio, cada empresa simultaneamente decide se entra ou não no Mercado B e, consequentemente, se paga (ou não) o custo fixo F. No terceiro, as empresas ativas simulta~
neamente estabelecem preços: a Empresa 1 estabelece um preço único p, caso tenha se
comprometido com um pacote, ou dois preços independentes pA e pB1; a Empresa 2, se
ativa, estabelece o preço pB2.

Um exemplo simples de exclusão com bens homogêneos* Presuma primeiro que
os consumidores tenham massa 1 e tenham cotações (ou seja, disponibilidade máxima
para pagar de) v > cA, pelo produto A, e w > cB1 > cB2 (a Empresa 2 é mais eficiente que a
1 no Mercado B), para os produtos B1 e B2, que, no primeiro exemplo, são supostamente
homogêneos. Os consumidores compram uma unidade de cada Bem, A e B, desde que os
preços sejam inferiores às suas cotações; de outra forma, não o compram. Presuma também que a Empresa 1 já tenha afundado seus custos fixos no Mercado B (portanto, uma
ligeira variação com relação ao jogo descrito antes, vez que a Empresa 1 já está ativa em
ambos os mercados), enquanto a 2 não, e que cB1 – cB2 > F2.
Para procurar o equilíbrio de Nash perfeito no subjogo, operamos por indução reversa.
Dois casos podem ser estudados, dependendo se, no primeiro estágio, a Empresa 1 agrupou ou não os bens.
Precificação independente (ausência de atamento) Considerando que os produtos

no Mercado B são perfeitamente homogêneos e a Empresa 2 é mais eficiente, ela estabelecerá um preço igual a (ou um pouquinho menor que) o custo marginal da Empresa 1 e
obterá todo o mercado. Ela realizará o lucro cB1 – cB2. Dado que este é maior que seu custo
fixo, ela entrará no mercado. O Mercado A é independente, e a Empresa 1 estabelece pA =
v. Ela, portanto, realizará o lucro total p1 = v – cA.

Atamento Suponha agora que a Empresa 1 tenha agregado em um pacote os dois Bens,
~
~
~
~
A e B1, e os venda ao preço p . Pode-se pensar esse preço como p = v + pB1, em que pB1 =
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p – v é um preço fictício estabelecido pela Empresa 1 dentro do pacote (já que não faria
sentido cobrar dos consumidores no Mercado A menos que sua avaliação do bem). Uma
vez que haja competição de Bertrand, os consumidores comprarão o pacote da Empresa 1
~
~
~
se pB1 for um pouquinho menor que o custo marginal da Empresa 2: pB1 = p – v – cB2 – .
~
Portanto, com p = cB2 + v, nenhum consumidor comprará da Empresa 2.
Uma vez que a companhia observa que a Empresa 1 agrupou em um pacote os dois
produtos (fato irreversível), ela sabe que, se entrasse, não seria capaz de recuperar os custos fixos (já que não venderia nada). Assim, ela fica de fora.
Finalmente, note que, sob o agrupamento, e quando a Empresa 2 decide não entrar,
~
no último estágio do jogo, a Empresa 1 estabelece o preço do pacote no nível p + v – W,
~ =v+
extraindo, portanto, todo o excedente dos consumidores e realizando um lucro p
1
w – cA – cB1.

Primeiro estágio É fácil agora olhar para a decisão entre agrupar ou não no primeiro
estágio do jogo. A Empresa 1 preferirá comprometer-se com o pacote e vendas casadas dos
~ > p , o que é sempre satisfeito, desde que, por hipótese, w – c > 0.
dois bens se p
1
1
B1
Isso mostra que o atamento pode permitir a exclusão da entrada de forma lucrativa.
Vamos analisar agora um caso ligeiramente mais geral.

O modelo com bens diferenciados no Mercado B** Suponha que os consumidores
estejam localizados ao longo da linha [0, 1], uniformemente distribuídos com densidade
unitária. Eles podem consumir, quando muito, uma unidade do Bem A, para o qual têm
uma avaliação de v > cA, e uma unidade do Bem B. A utilidade líquida que derivam da
compra da variedade i = 1, 2 do Bem B é dada por UBi = w – ti |x – Bi| – pBi, onde w >
max (cB1, cB2) é a avaliação máxima do bem B, ti mede o parâmetro de desutilidade de se
comprar uma variedade localizada em xBi para um consumidor localizado em x. Presuma
que xBi = 0 e xB2 = 1. Esse é um modelo de Hotelling simples (veja o Capítulo 8), em que a
localização não necessariamente deve ser entendida em termos físicos.
O jogo é o descrito no começo desta seção, e a solução é encontrada por indução
reversa.
Precificação independente (ausência de atamento)

Para encontrar uma solução
para o jogo de preços, no caso em que a Empresa 2 entra, primeiro temos de derivar as
funções de demanda para os Bens B1 e B2 (nesse caso, A é vendido separadamente, de
modo que não afeta o jogo no Mercado B). Um consumidor localizado em x preferirá
comprar o produto B1 se UB1  UB2 ou: w – t1x – pB1  w – t2 (1 – x) – pB2. Defina x12 como
a localização do consumidor indiferente a comprar de B1 ou B2, tal que
(7.59)

Todos os consumidores localizados entre 0 e x12 preferirão a variedade B1. Aqueles
localizados entre x12 e 1 preferirão B2. Assim, as funções de demanda serão qB1 = x12 (pB1,
pB2) e qB2 = 1 – x12 (pB1, pB2). As funções de lucro serão
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(7.60)

Iguale as primeiras derivadas a zero (∂πBi/∂pBi = 0) e escreva as funções de reação das
duas empresas no plano (pB2, pB1):
(7.61)

Da interseção das duas funções de reação, encontramos os preços de equilíbrio e (após
substituição) os lucros no jogo de preços sem atamento:

(7.62)

para

Com relação ao Mercado A, é claro que a Empresa 1 vai definir seus preços de modo a
extrair todo o excedente dos consumidores no mercado: pA = v. Os lucros totais sob o jogo
de apreçamento independente (sem atamento) para a Empresa 1 serão p*1 = (v – cA) + p*Bi.

Atamento Quando a Empresa 1 agregou irreversivelmente em um pacote os Bens A e

B1, o Mercado A claramente não é mais independente do B, pois a empresa escolheu um
~
único preço p para todo o pacote, em vez de dois preços em separado. Um consumidor x
tem, agora, a escolha entre comprar o pacote A/B1 ou a variedade B2 isoladamente. (Note
que, se um consumidor comprar a variedade B2, implica
uma venda perdida do Bem A
~
~
para a Empresa 1.) Ele preferirá o pacote A/B1 se U  UB2 ou: v + w – t1x – p  w – t2 (1
– x) pB2. Para ter ambas as empresas vendendo em um equilíbrio com atamento, presuma:
(A1)
(A2)

0 < v – cA < t2 + 2t1 + cB1 – cB1 e
v – cA > –2t2 – t1 + cB1 – cB2.

O consumidor indiferente entre A/B1 e B2 está em
(7.63)
~

~

~

~

~

Consequentemente, as funções de demanda serão q = x12 (p, pB2) e qB2 = 1 – x12 (p, pB2)
As funções de lucro serão

(7.64)

De pBi / pBi = 0, as funções de reação são
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Resolvendo o sistema, encontramos os preços de equilíbrio sob atamento:

(7.66)

E, por substituição, os lucros de equilíbrio:

(7.67)

Comparação entre lucros e interpretação dos resultados

Em primeiro lugar, percebemos imediatamente que o agrupamento pela Empresa 1 prejudica a Concorrente 2:
~* , como v > c . Contudo, note que o agrupamento também prejudica a Empresa 1
p*B2 > p
A
B2
se a 2 entrar no mercado. Para ver isso, primeiro verifique que
se

(7.68)

Então, note que, para a desigualdade (7.68) ser compatível com a hipótese (A2), deve-se ter que 7t2 + 8t1 + cB1 – cB2 > 0, sempre satisfeito pela hipótese (A1).
pB1

RB 2

.

RB1

E

t 2 + cB 1
2
t 2 + cB1 − (v − cA )
2

.

~
R1

~
E

pB2

Figura 7.5 Efeito estratégico do agrupamento.

Para resumir, condicionado a que a Empresa 2 esteja ativa, o agrupamento será desvantajoso para ambas as empresas. Portanto, para que ele seja escolhido pela Empresa
1, ele deve deter a entrada da Empresa 2. Antes de mostrar as condições nas quais isso
ocorre, vamos interpretar os resultados obtidos: por que o agrupamento reduz os lucros
de ambos os competidores?
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Para tanto, é útil pensar em p como composto por dois preços ficcionais: o preço no
Mercado A (que só pode ser igual a v, já que a Empresa 1 é monopolista naquele mercado)
e o preço no Mercado B:
(7.69)

Substituindo essa expressão nas funções de reação (7.65), podemos escrevê-las no pla~
no (pB1, pB2) como
(7.70)

Como mostra a Figura 7.5, e facilmente se verifica comparando as equações (7.61) e
~
(7.70), o agrupamento desloca para baixo, de RB1 para R1, a função de reação da Empresa
1 quando ela compete no Mercado B. Em outras palavras, o agrupamento representa um
compromisso crível para a Empresa 1 ser mais agressiva quando competir nesse mercado,
porque ela sabe que qualquer perda no Mercado B será lucro perdido (v – cA) no A. Como
resultado, os preços e lucros de equilíbrio serão mais baixos para ambas as empresas sob
atamento.

Decisões de entrada A Empresa 2 entrará no Mercado B se, e apenas se, seus lucros
compensarem os custos fixos. É imediato ver que há valores de parâmetros sob os quais
ela entraria se a Empresa 1 não adotasse o atamento, mas não entraria se a concorrente se
~* . Também será o caso se a Empresa
comprometesse com ele. Isso ocorre se p*B2  F > p
B2
1 puder considerar lucrativo agrupar os produtos em pacote, como veremos em seguida.
Decisões de agrupamento No primeiro estágio do jogo, a Empresa 1 decide sobre o
agrupamento. A comparação prévia entre lucros mostra que, se houver expectativa de que
~* , o equilía Empresa 2 entre, o agrupamento não será lucrativo. Portanto, quando F  p
B2
brio é tal que Empresa 1 não adere ao agrupamento, e a Empresa 2 entra.
Contudo, não se segue, a priori, que a Empresa 1 necessariamente queira agrupar se
esperar que a Empresa 2 não entre. O agrupamento é ótimo apenas se os lucros de monopólio sob o agrupamento, pm (lembre-se, a empresa se compromete com o agrupamento,
de maneira que não pode reverter sua decisão se a Empresa 2 decidir não afundar seus
custos de entrada) forem maiores que os lucros de duopólio quando não houver agrupamento, p*1. Para encontrar os lucros anteriores, note que o consumidor localizado em x
~
decide comprar o pacote em vez de não comprar nada, se Um = v + w – t1x – pm  0. Assim,
~
o consumidor indiferente estará em xm = (v + w – pm)/t1 . Há dois casos, de acordo com
os quais, se xm < 1 (o mercado não é atendido) ou xm  1 (o mercado é atendido: todos os
consumidores compram o pacote):
se
se

(7.71)
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se
se

(7.72)
~

Pode-se agora encontrar o preço ótimo na solução interna como pm = v + w + cA +
~
cB1)/2e verificar que isso se aplica apenas se v + w < cA + cB1 + 2ti (caso contrário, pm  v
+ w – t1 e a solução de canto se aplica). Consequentemente, os lucros de equilíbrio serão
se
se

(7.73)

As condições obtidas fazem sentido: quanto mais alta a disponibilidade dos consumidores para pagar pelos bens, mais provável que todos acabem comprando. Quanto mais
alta a desutilidade de se comprar uma variedade B1, distante da preferível (ou seja, da
localização do consumidor), menos provável que todos comprem.
Podemos agora comparar os lucros de monopólio sob a estratégia de agrupamento
com os lucros de duopólio quando os produtos são vendidos separadamente. Em vez de
realizar cálculos tediosos, vamos focalizar dois casos muito especiais, apenas para mostrar
que diferentes resultados podem surgir.
Suponha primeiro que cA = cB1 = cB2 = tB2 = 0 e que v + w < 2t1: o mercado não é atendido sob monopólio, então
(7.74)

Claramente, essa expressão reduz-se com t1, o que significa que existem valores de
parâmetros para os quais os valores das expressões anteriores são negativas, ou seja, o
agrupamento não será escolhido mesmo que leve à saída da Empresa 2.
Suponha, agora, que cA = cB1 = cB2 = tB2 = 0, mas que v + w  2t1: o mercado é atendido
sob monopólio. Então
(7.75)

Aqui, é fácil ver que seria suficiente escolher um w elevado o bastante ou um t1 suficientemente baixo para que o monopólio com exclusão fosse lucrativo.
Para concluir, o agrupamento, nesse modelo, pode levar à exclusão. No entanto, não
necessariamente significa que será lucrativo para a incumbente escolher essa opção, na
medida em que obrigar os consumidores a comprar ou deixar de comprar em pacote
pode implicar vendas mais baixas no Mercado A e redução na lucratividade da solução
de monopólio.

Análise de bem-estar

Um último item resta para ser verificado, o efeito do agrupamento exclusionário sobre o bem-estar. Para manter a discussão breve, vamos pular derivações e apenas relembrar das conclusões de Whinston. Ele mostra que os efeitos do
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agrupamento, mesmo quando sua lucratividade exclui a entrante, são ambíguos. Sob monopólio, os consumidores tendem a sofrer por conta da baixa variedade (aqueles localizados à direita do intervalo, por exemplo, têm de se contentar com uma especificação mais
distante que a ideal ou desistir de comprar o pacote como um todo), e os preços tendem a
crescer; mas a duplicação de custos fixos pode ser evitada quando a Empresa 2 fica de fora.
Acima de tudo, no entanto, parece importante esperar que o bem-estar do consumidor se
reduza com um agrupamento exclusionário (quando lucrativo), e, caso não se considere o
argumento de que pode haver excesso de variedades sob livre-entrada, o bem-estar total
também será reduzido.

Quando os bens são complementares* Até aqui, olhamos para o caso em que os

Produtos A e B são independentes. Suponha agora que sejam complementares. Mais particularmente, presuma uma relação um a um entre eles, sendo o Bem A essencial. Assim,
os consumidores derivam utilidade zero comprando o Bem B isoladamente. Veremos que
o agrupamento não é uma estratégia lucrativa para a Empresa 1.
Presuma que, como antes, que os consumidores sejam distribuídos uniformemente em
[0, 1], e suas utilidades sejam dadas por UA/Bi =  – ti | x – xBi | – pBi – pA, e mantenha as
mesmas hipóteses anteriores.

Atamento (e exclusão) Se a Empresa 1 compromete-se com o atamento, o próprio
fato de que A só pode ser vendido em um pacote com B1 automaticamente implica que a
Empresa 2 seja excluída do mercado. Note primeiro que já vimos o caso em que a Empresa
~
1 é uma monopolista vendendo um pacote. O mercado será atendido (qm = 1) se pm  
~
~
– t1, e não o será no caso contrário (qm = ( – pm)/t1 para pm >  – t1). Da análise anterior,
segue-se que os preços e lucros de equilíbrio serão
se
se

(7.76)

se
se

Ausência de Atamento

(7.77)

Suponha agora que a Empresa 1 decida, por sua vez, vender os
bens separadamente. A despeito de a Empresa 2 ser ativa ou não, suponha que ela venda
^
aos preços^
p B1 = cB1 –  e^
p A =^
p*
B1 – p B1. Há dois casos possíveis.
(1) Se a Empresa 2 não for ativa, essa política de preço dará exatamente os mesmos
lucros que quando em pacote. Realmente, os consumidores comprarão o pacote A/B1 se
UA/Bi =  – tix –^
p B1 –^
p A  0. Mas, então, a demanda e os lucros dependerão da soma dos
^
^
preços, p A = p B1 =^
p *m , e, portanto, os lucros totais serão os mesmos que sob agrupamento.
(2) Se a Empresa 2 estiver ativa e vender ao preço , os consumidores escolherão B1 se
UA/B1 > UA/B2, ou  – tix –^
p B1 –^
p A   – t2 (1 – x) – pB2 –^
p A. O consumidor indiferente é
^
x12 = (t2 + pB2 – p B1)/(t2 + t1). A demanda por B1 é dada por qB1 = x12, enquanto a demanda
pelo Bem A é dada por todos os consumidores. Os lucros da Empresa 1 são, portanto
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que não podem ser mais baixos que sob monopólio com agrupamento: em ambos os ca~
sos, a empresa tem o mesmo lucro unitário (pm – cA – cB1) mas, sob apreçamento independente, a demanda total não pode ser mais baixa, já que ninguém compra.
Em outras palavras, o que ocorre aqui é o seguinte. Se, sob o monopólio com agrupamento, todos os consumidores compram, os lucros da Empresa 1 não podem reduzir
quando não há agrupamento: alguns consumidores podem substituir B1 por B2, mas, desde que, sob o esquema de apreçamento escolhido, B1 seja vendido (ligeiramente abaixo)
aos custos marginais cB1, e todos continuem a comprar A, os lucros não serão mais baixos
(aumentam em ).
Se o mercado não tiver sido atendido em monopólio, a presença da Empresa 2 permitiria o aumento das vendas de A. Alguns consumidores iriam mudar de B1 para B2, mas
vimos que isso não prejudica os lucros da Empresa 1, enquanto outros irão adquirir o
pacote A/B2, aumentando as vendas de A e os lucros totais.
7.3.3 Modelos de venda casada III: Atamento para impedir

a entrada em mercados de bens complementares*

Esta subseção provê uma variante de Choi e Stefanadis (2001). Considere dois produtos
complementares, A e B, combinados em proporções fixas em bases um a um e com valor
apenas se consumidos conjuntamente. A Empresa 1 é incumbente em ambos os produtos.
Ela os produz (chame-os A1 e B1) ao custo unitário ch cada. Em cada um dos dois mercados, há uma entrante potencial que pode vender produtos perfeitamente substitutos de
A1 e B1: chame-os A2 e B2, respectivamente. Fazendo um investimento em P&D, Ii2, com
custos C (Ii2) =  (Ii2)2/2, com  > (ch – cl), cada entrante potencial afetará a probabilidade p
(Ii2) =  + Ii2 (com i = A, B) de que haja uma inovação bem-sucedida, definida como uma
inovação que lhe confira um custo unitário cl < ch. Com probabilidade 1 – p(Ii2), o custo
unitário da entrante será proibitivamente alto.
A utilidade do consumidor é dada por UAj/Bj =  – pBj – pAj, com j = 1, 2, padronizando
o tamanho do consumidor para um, sem perda de generalidade.
Considere o seguinte jogo. No primeiro período, a Empresa 1 decide se se comprometerá a vender A1 e B1 como um pacote ou não. No segundo período, as Empresas A2 e
B2 simultaneamente tomam decisões de investimento. No terceiro período, as empresas
ativas definem seus preços (competição de Bertrand). Vamos resolver o jogo por inversão.

O subjogo de preços Considere primeiro o caso de ausência de atamento. Se apenas a
incumbente for ativa, extrairá todo o excedente dos consumidores, estabelecendo preços
por seus componentes tais que a soma iguale  e ganhe  – 2ch. Se ambos os entrantes forem ativos (isto é, suas inovações foram bem-sucedidas), cada uma cobrará um preço que
se iguala a ch e obterá o mercado inteiro para seu produto, realizando lucros brutos ch – cl.
Menos direto é o caso em que uma única entrante, digamos A2, é ativa, na medida em que
faz surgir um continuum de equilíbrios. Os dois casos extremos são: (1) tanto a entrante
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quanto a incumbente estabelecem o preço ch para o Produto A, com a entrante obtendo
toda a demanda e extraindo a renda da inovação, ch – cl, e a incumbente estabelecendo o
preço  – ch para o Produto B. (2) Tanto a entrante quanto a incumbente estabelecem o
preço cl no Mercado A, com a entrante ainda obtendo toda a demanda, mas lucro zero, e
a incumbente estabelecendo  – cl no Mercado B, portanto, extraindo todas as rendas da
inovação por meio de compressão de preço. Todos os casos intermediários também são
casos de equilíbrios do jogo de preço.
Seguindo Choi e Stefanadis, presuma que quando apenas uma entrante entra, a incumbente obtém uma parcela  da renda de inovação, ch – cl, com a parte remanescente 1 – ,
com  ∈ [0, 1] sendo a medida da compressão de preço que a incumbente pode exercer
em virtude de sua posição de monopólio no mercado para os produtos complementares.
Por consequência, os lucros da incumbente são  – 2ch +  (ch – cl).
Em seguida, considere o caso do atamento. Se apenas a incumbente for ativa, ela extrairá todo o excedente do consumidor e ganhará  – 2ch. Se ambas as entrantes estiverem ativas, no equilíbrio simétrico, cada uma estabelecerá o preço igual a ch e obterá
a totalidade do mercado para seu produto, perfazendo lucros brutos ch – cl. Se apenas
uma for bem-sucedida, não será capaz de comercializar seu produto, dado que o produto
complementar é vendido pela incumbente como um pacote (agrupar trivialmente exclui
uma rival ativa em apenas um mercado quando dois produtos devem ser combinados em
proporções fixas).

Subjogo de Investimento
são

Sob ausência de atamento, os lucros obtidos pela entrante

com

(7.80)

onde o primeiro termo indica os lucros da Empresa i2 quando ela inova, enquanto a outra entrante não o faz, e o segundo termo, os lucros quando as duas entrantes inovam.
Substituindo as funções especificas escolhidas por p (Ii2) e C (Ii2), obtêm-se as CPOs como

com

(7.81)

No equilíbrio simétrico I *A2 = I *B2 = I *2 o investimento ótimo é, portanto, dado por
(7.82)

Note que, não surpreendentemente, os investimentos de equilíbrio caem com o grau
de compressão de preços (se a incumbente se apropria de grande parte do excedente criado pela inovação, o retorno da inovação decresce): I *2 /  < 0.
Sob atamento, os lucros da entrante i2 são
com

(7.83)
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dado que, apenas quando ambas as empresas inovam, poderão vender seus produtos, as
CPOs serão
com

(7.84)

No equilíbrio simétrico, o investimento ótimo é
(7.85)

Uma inspeção simples de (7.82) e (7.85) revela que o atamento reduz o investimento
feito pelas entrantes potenciais e, portanto, reduz a probabilidade de~ que haja entrada
em equilíbrio. (Só se  = 1, os dois níveis de investimento coincidem: I *2 = I*2 (1): quando
entrantes antecipam uma perfeita compressão de preços, os retornos, por ter sido a única
inovadora, são nulos, como no caso do atamento.) Neste sentido, o atamento tem efeitos
exclusionários. Contudo, ainda é preciso verificar se essa prática é lucrativa. Para isso,
considere o primeiro estágio do jogo.

Decisões de atamento Se há ausência de atamento, os lucros esperados da Empresa 1
são

(7.86)

Note que, para  = 0, o segundo termo é zero, na medida em que a incumbente não
extrai qualquer renda com a inovação.
Os lucros esperados de 1 são
(7.87)

já que, quando apenas uma entrante for bem-sucedida, não haverá entrada, e a incumbente não poderá extrair qualquer renda da inovação.
~
~* ()  p
~* () para   ~
Podemos mostrar que existe um valor  ∈ (0, 1) tal que p
 . Em
1
1
~
vez de realizarmos cálculos tediosos para encontrar a expressão precisa para  , note que
existe um trade-off para a incumbente ao atar os bens. Por um lado, o atamento reduz os
riscos de entrada, o que aumenta seus lucros (efeito de exclusão); por outro, o atamento
reduz os lucros que a incumbente perfaz quando apenas uma entrante tem sucesso (efeito
de compressão de preço). Mas o último efeito sobre os lucros está ausente quando  = 0,
dado que a incumbente não é capaz de atrair lucros (assim, o atamento é mais lucrativo
neste caso), enquanto é muito forte quando  = 1, já que a incumbente se apropria do
excedente criado pela inovação.
Na verdade, quando  = 0, o agrupamento é preferível como
   

(7.88)
~

o que sempre vale, desde que I*2 (0) > I *2.
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Quando  = 1, o agrupamento não é lucrativo, desde que I*2 (1) > I *2, o que implica que

(7.89)

Para resumir, o atamento pode, de fato, levar à exclusão, mas ainda pode ser mais lucrativo para a incumbente não recorrer a tal estratégia.
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Quadro 7.4 Escolhas de interoperabilidade
em redes assimétricas*

Esta seção, baseada em Crémer, Rey e Tirole (2000), analisa os diferentes incentivos de
duas empresas com redes assimétricas para prover interoperabilidade.
Existe um mercado para um produto de rede e duas empresas. A 1 é a incumbente e
já tem uma base instalada de b1 consumidores, e a 2 é uma nova empresa, com uma base
instalada de b2 = 0 consumidores. Existe uma massa 1 de novos consumidores uniformemente distribuído ao longo do segmento [0, 1]. O consumidor localizado em T ∈ [0, 1]
atribui um valor intrínseco T à rede. Assim, para o consumidor, o benefício líquido do
produto de rede i é
(7.90)

onde pi é o preço da rede i, e si representa a externalidade de rede, dado por
(7.91)

onde qi e qj representa o número de novos consumidores comprando, respectivamente,
das Empresas i e j, v < 1/2 é um parâmetro (comum a todos os consumidores) que indica a importância das externalidades de rede i, e  ∈ [0, 1] é um parâmetro que indica
a qualidade da interoperabilidade entre as duas redes: se  = 0, não há compatibilidade
entre as redes, enquanto se  = 1, são perfeitamente compatíveis. Casos intermediários
de interoperabilidade imperfeita podem descrever situações em que o consumidor que
aderiu a uma rede pode também usar a outra, mas de forma imperfeita, por exemplo, por
ter um desempenho mais baixo, porque toma mais tempo para realizar o mesmo serviço
ou porque alguns serviços estão indisponíveis nessa segunda rede.
Se cada empresa for capaz de atrair alguns dos novos consumidores, será preciso que o
benefício líquido seja o mesmo: S1 = S2, o que pode ser reescrito como
(7.92)

O novo consumidor, indiferente entre aderir a qualquer uma da redes ou não comprar
o produto de rede é aquele que Si = T + si – pi = T –^
p = 0. Por conseguinte, todo consumi^
dor T ∈ [p , 1] comprará qualquer produto, enquanto aqueles com T ∈ [0,^
p ] não estarão
no mercado. É necessário, então, que
(7.93)

Da equação (7.92), segue-se que pi =^
p +si, que, depois de se usar a equação (7.93), se
torna pi = 1 – qi – qj + si e, finalmente, por (7.91), pode-se escrever a função de demanda
da Empresa i
(7.94)
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Concorrência no Mercado de Produto Dado o parâmetro de interoperabilidade ,
cada empresa escolhe a produção de modo a maximizar seus lucros pi = (pi, (qi, qj)) – c) qi.
Decorre daí que existem dois tipos de equilíbrio neste jogo. O primeiro é uma solução
interior, o segundo é uma solução de canto.
Para encontrar a solução interior, calcule pi / qi = 0 e obtenha as funções de melhor
resposta no plano (q2, q1), como segue:
(7.95)

A interseção das funções de melhor resposta dá o equilíbrio interior do jogo:
(7.96)

Note que, para sermos precisos, neste jogo estamos usando um conceito que estende
o conceito usual de equilíbrio de Nash sobre quantidades, dado que consideramos as expectativas dos consumidores. Katz e Shapiro (1985) chamam esse conceito de “Equilíbrio
de Cournot com Expectativas Realizadas”; trata-se de um equilíbrio em que não apenas as
decisões de produção das empresas formam um equilíbrio de Nash, mas todas as expectativas dos consumidores são realizadas: eles tomam suas decisões de compra esperando
que o tamanho das redes seja (q*1, q*2), e essas expectativas são satisfeitas.
Note também que
(7.97)

que implica que mais consumidores irão aderir à rede da incumbente que à da rival, à
exceção do caso  = 1 (perfeita interoperabilidade), em que as redes são percebidas como
idênticas pelos consumidores. Note também que, quanto mais baixo , mais alto q*1, q*2:
quanto mais baixa a interoperabilidade, mais forte a vantagem competitiva desfrutada
pela incumbente por conta de sua base instalada.
Vamos agora olhar para as soluções de canto, ou “equilíbrios de inclinação”, como
Malueg e Schwartz (2001) as chamam (por conta das “inclinações” do mercado em favor
de uma ou de outra empresa).
Vimos, no Capítulo 2, que os modelos com externalidades de rede podem ser caracterizados por equilíbrios múltiplos, causados pelo fato de que cada escolha dos consumidores depende das de todos os consumidores. Aqui, as expectativas podem sustentar um
equilíbrio de inclinação em que apenas uma empresa obtenha novos consumidores.

Inclinação para a empresa com grande base instalada Verifique, primeiro, que

existe um equilíbrio em que todos os consumidores esperam que nenhum vá amparar
a Empresa 2, ou seja, espere q2 = 0. Sob essas expectativas, a Empresa 1 irá se comportar
como monopolista e maximizar pim= (1 + vb1 – (1 – v) q1 – c) q1. De p1m / q1 = 0, obtém-se
a produção de monopólio:
(7.98)
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Para (q1m , 0) ser um equilíbrio, é necessário que a Empresa 2 não tenha incentivo para
se desviar. Será o caso se, dada a quantidade q1m produzida pela Empresa 1, a 2 experimentar perdas se vender uma quantidade positiva. Ou, de forma equivalente, se dada a
produção vendida pela Empresa 1, ela não seja capaz de impor um preço acima do custo,
mesmo produzindo uma quantidade arbitrariamente pequena: p2 (q1m, 0)  c. Lembrando
a função de demanda inversa (7.94), essa condição se torna
(7.99)

Note que, quanto menor , mais provável que a condição seja satisfeita. Para o caso em
que as redes são completamente incompatíveis ( = 0), a inclinação para a Empresa 1 irá
ocorrer se
(7.100)

e essa condição é compatível com v < 1/2.

Inclinação para a entrante

Vamos agora verificar se existe um equilíbrio em que todos os consumidores esperam que q1 = 0. Sob essas expectativas, a Empresa 2 irá se comportar como monopolista e maximizar p2m = (1 + vb1 – (1 – v) q2 – c) q2. De p1m / q1 =
0, obtém-se a produção de monopólio:
(7.101)

Para (0, q2m) ser um equilíbrio, a Empresa 2 não deve ter incentivo para desviar. Será o
caso se p1 (0, q1m)  c. Lembrando a função de demanda inversa (7.94), essa condição se
torna
(7.102)

Quanto mais baixo , mais provável que a condição seja satisfeita. Para  = 0, a inclinação para a Empresa 2 irá ocorrer se

mas ela nunca vale, já que é preciso que c < 1 para que q2m > 0. A inclinação em direção à
incumbente poderá ocorrer, mas a em direção à entrante, nesse exemplo, não ocorre.

A escolha de interoperabilidade. Até agora, olhamos para o parâmetro  como exógeno. Contudo, é provável que seja uma variável estratégica para as empresas, que podem
decidir o grau de interoperabilidade que desejam entre as redes. Às vezes, aumentar a
interoperabilidade pode ser custoso, mas presuma, por simplicidade, que não. Suponha
também que  = min (*1, *2), onde *i é o grau ótimo de interoperabilidade da Empresa i.
Queremos estudar as preferências das empresas por interoperabilidade.
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Para começar, perceba que temos de separar a análise de acordo com o tipo de solução
que surge do jogo de Cournot. Para o equilíbrio de inclinação, a preferência da incumbente para a baixa interoperabilidade já foi vista anteriormente: se  = 0, vimos que a condição
para um equilíbrio em inclinação em direção à Empresa 1 é máximo, enquanto o mercado
não pode se inclinar em direção à Empresa 2.
Para soluções interiores, os resultados são menos diretos. Primeiramente, note que p*i
= (1 – v) (q*1)2. Isso significa que, quanto mais alta a produção, mais altos os lucros das empresas. Consequentemente, o grau desejado de interoperabilidade da Empresa i é aquele
que maximiza a produção q*i.
Crémer et al. (2000) mostram que a nova empresa sempre irá escolher o grau máximo
de interoperabilidade, enquanto a escolha preferencial da incumbente será  = 0 ou  =
1, sendo essa última a alternativa quando a base instalada for pequena frente aos novos
consumidores. Para compreender esse ponto a partir de um exemplo simples, considere o
caso em que c = 0 e suponha que as empresas possam escolher apenas entre  = 0 e  = 1
(dados os resultados de Crémer et al., sem perda de generalidade).
A Empresa 1 irá preferir a completa interoperabilidade se
(7.103)
–

o que é verdade para b1 < (1 – 2v) / (3 – 4v + 2v2)  b 1. Assim, se a base instalada for
pequena o suficiente com relação aos novos consumidores, a incumbente vai querer garantir a plena interoperabilidade. Se a base instalada
for grande o suficiente, a incumben–
te irá preferir redes incompatíveis. (Note que b 1 decresce com v, de modo que, quanto
mais importantes as externalidades de rede, mais provável que a Empresa 1 prefira baixa
interoperabilidade.)
A Empresa 2 sempre prefere completa interoperabilidade porque
(7.104)

Para resumir: este modelo, embora simples, mostra que, em um mercado de rede, uma
incumbente (mais genericamente, uma empresa com grande base instalada) pode ter incentivo para reduzir o grau de interoperabilidade (ou compatibilidade, ou conectividade)
com novas entrantes (mais genericamente, empresas com menor base de consumidores).
Contudo, não é sempre o caso: a incumbente pode, de fato, ganhar com a interoperabilidade completa, pois elimina sua vantagem competitiva devido à sua base de consumidores
mais ampla, mas aumenta a demanda dos novos consumidores no mercado. Se a base
instalada for pequena com relação à nova demanda, o efeito de expansão do mercado domina (lembre-se de que, quando menor a base instalada, menor a vantagem competitiva
da incumbente, medida por q*1 – q*2): a incumbente prefere compartilhar igualmente um
bolo maior que pegar uma fatia maior de um bolo menor.

Quadro 7.5 Discriminação de preços

Q-161

Quadro 7.5 Discriminação de preços*
Oferecemos aqui uma apresentação técnica dos argumentos sobre discriminação de preços do Capítulo 7. A seção 7.5.1 lida com o caso da discriminação de preços entre mercados nacionais, a seção 7.5.2 deste material complementar, com descontos por quantidade,
a seção 7.5.3, com discriminação de preços e incentivos para investir, a seção 7.5.4, com o
papel do poder de mercado, e a seção 7.5.5, com os efeitos da discriminação quando um
monopolista enfrenta uma entrante.
7.5.1 Discriminação de preços de terceiro grau*

Um monopolista atende a dois mercados, l e h, que se pode pensar como duas regiões que
fazem parte do mesmo país (ou dois países, parte de uma união). O peso das duas regiões
nos países é, respectivamente,  e 1 – , com 0 <  < 1. No mercado i = l, a demanda é dada
por q = vi – p, com vh > vl. Isto pode ser racionalizado, presumindo-se que um tipo i de
consumidor tenha uma função utilidade Ui = viq – q2 / 2.
O monopolista atende a ambos os países da mesma planta e tem um custo unitário
c < vl (desconsideramos custo de transporte por simplicidade). Queremos comparar o
caso em que o monopolista pode discriminar de um em que não pode.

Discriminação de preços O monopolista pode escolher dois diferentes preços, e seus
lucros em cada mercado são dados por pi = (pi – c) (vi – pi). De pi / pi = 0, as soluções
de equilíbrio são facilmente encontradas (os lucros totais devem ser ponderados pelas
parcelas da população):
(7.105)

O excedente do consumidor em cada mercado pode ser facilmente encontrado como
a área do triângulo entre a função de demanda e o preço de mercado; o agregado do excedente do consumidor e o bem-estar são obtidos ponderando cada mercado:
EC
(7.106)

Apreçamento uniforme (ambos os mercados atendidos) Suponha agora que exista

uma proibição da discriminação de preços. A monopolista é, então, obrigada a definir o
mesmo preço uniforme p para ambos os mercados, e seu programa é maxp (p – c) [ (vl –
p) + (1 – ) (vh – p)]. Suponha, por enquanto, que tais mercados sejam atendidos. De p /
p = 0, as soluções de equilíbrio são
(7.107)
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Pode ser facilmente verificado que o apreçamento uniforme estará entre os preços que
a monopolista cobraria se pudesse discriminar: pdh > pu > pdl. O excedente do consumidor e
o bem-estar sob apreçamento uniforme são
EC

(7.108)

Podemos agora comparar os dois equilíbrios. É facilmente verificável que a empresa
prefere ser livre para discriminar (pu < pd), o que não deve surpreender, dado que, sob discriminação, ela possui dois instrumentos para maximizar sua função objetivo, enquanto,
sob apreçamento uniforme, tem apenas um. Uns poucos passos de álgebra também nos
mostram isso
(7.109)

o que implica que o bem-estar é mais elevado sob apreçamento uniforme. Realmente, é
um resultado geral que a discriminação de preços reduz o bem-estar se não elevar o produto total, e podemos verificar que, aqui, o produto total vendido é o mesmo sob os dois
regimes, tornando esta uma aplicação do resultado geral:
   

(7.110)

Apreçamento uniforme (um mercado não atendido) Há uma forte hipótese
por trás da análise desenvolvida até aqui: a monopolista atende a ambos os mercados.
Contudo, o apreçamento uniforme implica a redução de preços (e lucros) em mercados
de demanda mais elevada. A monopolista pode preferir, ao contrário, apenas estabelecer
o preço ph = (vh + c)/2, que maximiza seus lucros no mercado de demanda mais elevada,
mesmo se implicar perda de todas as vendas no mercado de baixa demanda. Por exemplo,
presuma que vh + c > 2vl. Nesse caso, a demanda no mercado de baixa demanda é zero, e
a monopolista ganhará
(7.111)

Cálculos-padrão mostram que
se

(7.112)

ou seja, quanto mais baixa a participação do mercado de baixa demanda na demanda total, mais provável que não seja atendido se a discriminação de preços for proibida. Pode-se
também verificar que o lado direito da equação (7.112) aumenta com vh e reduz com vl:
quanto maior a distância entre as demandas, mais provável que apenas um dos mercados
seja atendido.
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Finalmente, verificamos imediatamente que, se apenas um mercado for atendido (ou
seja, se (7.112) valer), o bem-estar será mais alto sob discriminação de preços, dado que
mercados de alta demanda têm os mesmos lucros e consumo sob ambos os regimes, mas
o mercado de baixa demanda nada contribui para ambos sob apreçamento uniforme.
7.5.2 Desconto em quantidade: tarifas em duas

partes como discriminação de preços*

Consideramos aqui o caso em que a monopolista usa tarifa em duas partes T + pq: um
consumidor, comprando q unidades de um bem, terá de pagar uma quantia fixa T mais
um componente variável p. Note que isso equivale a um desconto por quantidade, com
o custo médio da compra, p + T/q, decrescendo com o número de unidades compradas.
Vamos continuar com o exemplo da seção 7.5.1: há dois tipos diferentes de consumidores, os de baixo nível que têm demanda q = vl – p (uma parcela  da população), e os de
alto nível que têm demanda q = vh – p (uma parcela 1 –  da população).
Presuma que vl > (c + vh)/2, que assegura que todos comprem sob apreçamento uniforme e tarifas em duas partes.

Não discriminação Este caso já foi analisado na seção anterior.
Descontos em quantidade (tarifas em duas partes) Dado que os consumidores de
baixo nível têm menor intensidade de demanda, a quantia fixa será escolhida de modo a
fazê-los dispostos a pagar. Dado que o excedente do consumidor deles é CSl = (vl – p)2/2
– T, segue-se que a monopolista irá definir T = (vl – p)2/2. Com relação ao componente
variável da tarifa, percebe-se que é o que resolve o problema:
(7.113)

De p / p = 0, segue-se que
(7.114)

Note que a quantidade comprada pelos de baixo nível é q = vl – pqd, de modo que q > 0
equivale a vl > [c + (1 – ) vh] / (2 – ), satisfeito pela hipótese vl > (c + vh)/2. A esse preço,
o excedente para os de alto nível é
EC

EC

(7.115)

e os lucros da monopolista são
(7.116)

e o bem-estar pode ser encontrado, por substituição, como Wqd = pqd + (1 – ) EChqd .
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Descontos por quantidade e apreçamento uniforme: uma comparação O leitor

pode verificar que a monopolista estará em melhor situação usando esta forma de discriminação de preços: pqd + pu. Mas, mesmo sem realizar cálculos, é imediato, dado que a
tarifa em duas partes proporciona à monopolista dois instrumentos, T e p, em vez de um
único, como no apreçamento uniforme (a monopolista pode sempre replicar o resultado
sob apreçamento uniforme, estabelecendo T = 0 e escolhendo o mesmo preço unitário).
Com relação aos preços marginais, é fácil verificar que pqd < pu para vl > [c + (1 – )
vh]/ (2 – ), verdade: quando tarifas duas partes são usadas, o componente variável que
os consumidores pagarão é menor (mas o monopolista realizará ganhos com a queda do
preço marginal por poder usar a quantia).
Assim, o bem-estar também será mais elevado sob descontos em quantidade que sob apreçamento uniforme, na medida em que o preço marginal mais baixo implica distorção menor.
7.5.3 Discriminação de preços e investimento*

Nesta seção, analisamos um modelo simples em que uma monopolista investe na qualidade de seu bem. Mostramos que, sob discriminação de preços, a qualidade de equilíbrio
oferecida é mais elevada.
Considere uma monopolista que vende um bem de qualidade u para dois mercados
diferentes, cada um de tamanho 1. Os consumidores em ambos os mercados têm preferências EC = u – p, se compram uma unidade do bem, e 0, caso contrário. No Mercado h,
o gosto dos consumidores por qualidade, , é uniformemente distribuído 0    h. No
Mercado l, o parâmetro de gosto é uniformemente distribuído em 0    l com l < h.
A monopolista tem de decidir primeiro sobre a qualidade u que pretende oferecer e
incorre em um custo fixo de melhoria e qualidade C (u) = ku2/2 (presuma, por simplicidade, que haja uma variável zero no custo de produção); então, ela precisa decidir sob que
preço deseja vender seu bem. Considere duas variantes do jogo: no primeiro, ela precisa
escolher o mesmo preço para ambos os mercados; no segundo, pode discriminar preços.

Apreçamento uniforme Primeiro, note que a demanda enfrentada pela monopolista é
determinada encontrando o consumidor indiferente entre comprar ou não. Dado o preço
p e a qualidade u, o consumidor indiferente 0 é dado pela solução de CS = u – p = 0.
Consequentemente, 0 = p/u. Assim, a demanda é dada para todos os consumidores em
ambos os mercados, tais como   0. Os lucros no segundo estágio são
(7.117)

Das CPOs p / p = 0, seguem-se que os preços e lucros de equilíbrio são
(7.118)

A quantidade total vendida pela monopolista é qu = h – (h + l)/4 + l – (h + l)/4 =
(h + l)/2. A escolha de qualidade ótima pode ser encontrada como solução do programa
maxu p = Πu – ku2/2; de p / p = 0, segue-se que
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(7.119)

Discriminação de preços Sob discriminação de preços, a monopolista pode cobrar
i

um preço diferente em cada mercado. O consumidor indiferente  0 no Mercado i é dado
i
pela solução de CS = u – pi = 0. De onde  0 = pi / u. Os lucros no segundo estágio são

(7.120)

Das CPOs Π/pi = 0, seguem-se que os preços e lucros de equilíbrio são
(7.121)

Note também que a quantidade total vendida pela monopolista é qd = h – h / 2 + l – l / 2
= (h + l) / 2, a mesma sob apreçamento uniforme. A escolha de qualidade ótima pode ser
encontrada como solução do programa maxu, p = Πd – ku2/2; de p/u = 0, segue-se que
(7.122)

É, portanto, direto checar que ud > uu.
7.5.4 Discriminação de preços e poder de mercado*

Considere um modelo de diferenciação de produto vertical no qual a Empresa 1 venda um
produto de qualidade u1 e a Empresa 2, um produto de qualidade u2, com u1 > u2. Ambas
as empresas vendem em dois mercados diferentes, cada um de tamanho 1. (Uma empresa
não diferencia qualidade entre mercados.) Os consumidores em ambos os mercados têm
preferências ECj = uj – pj se compram uma unidade do bem de qualidade j = 1, 2, e 0, caso
contrário. No Mercado h, o gosto dos consumidores por qualidade, , é uniformemente
distribuído em 0    h. No Mercado l, é uniformemente distribuído em 0    l,
onde l  h.
Mostramos aqui que ambas as empresas têm incentivo para discriminar preços, mas
há pouca razão para preocupar-se com práticas de discriminação quando a empresa tem
pouco poder de mercado.

Apreçamento uniforme Para encontrar a função de demanda das empresas, precisamos primeiro identificar dois consumidores indiferentes: o indiferente entre comprar ou
não um bem de baixa qualidade, 0, e o indiferente entre comprar o bem de baixa e o de
alta qualidade, 12.
De EC2 = 0 segue-se que 0 = p2/u2. De EC2 = EC1 segue-se que 12 = (p1 – p2)/(u1 – u2).
Por conseguinte, as funções de demanda são q1i = i – 12 e q2 = 12 – 0, com i = l, h. Os
lucros da empresa são
(7.123)
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Preços de equilíbrio no subjogo de preços são encontrados para Πj/pj = 0 como
(7.124)

Dado u1, um baixo u2 implica que a Empresa 2 pode acomodar um baixo preço. Para
quando tende a zero, por exemplo, o preço da Empresa 2 também tenderia a zero, quer
dizer, a empresa de baixa qualidade teria muito pouco poder de mercado (habilidade de
elevar preços acima dos custos marginais; aqui, zero).
Por substituição, podem ser encontrados os lucros de equilíbrio como
(7.125)

Discriminação de preços

Sob discriminação de preços, ambas as empresas podem
cobrar um preço diferente nos dois mercados. Os lucros das empresas são
(7.126)

Os preços de equilíbrio no subjogo são encontrados por Πji/pji = 0 como
(7.127)

Por conseguinte, é claro que ambas as empresas discriminam ao longo dos mercados
em equilíbrio (em outras palavras, não apenas monopolistas querem segmentar mercados!). Por substituição, os lucros de equilíbrio são
(7.128)

Poder de mercado e discriminação de preços Neste modelo simples, a distorção

criada pela discriminação de preços em cada mercado difere entre as empresas:
  

(7.129)

Claramente, a distorção torna-se irrelevante quando uma empresa não tem tanto poder de mercado. Para pequenos valores de u2 (ou seja, quando a Empresa 2 tem pequeno
poder de mercado), a diferença de preços se torna muito pequena. Mais formalmente,
(7.130)

Estudando a desigualdade de segunda ordem 4u21 – 8u1u2 + u22 > 0 , obtém-se que a
diferença entre os dois regimes de preços aumenta com u2 e for u2 < 0,53 u1 e decresce
com valores mais altos. Em outras palavras, quando o diferencial de qualidade é máximo

Quadro 7.5 Discriminação de preços
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(poder de mercado da Empresa 2 é mínimo), um aumento em (crescimento no poder
de mercado da Empresa 2) eleva o diferencial de preço até o ponto em que as qualidades
sejam suficientemente similares.
Isso sugere fortemente que, quando uma empresa tem pouco poder de mercado (como
é o caso da 2 aqui, com valores suficientemente baixos de u2), é improvável que o impacto
dessa política de preço seja significativa.

O efeito sobre investimentos Suponha agora que, por alguma razão, a qualidade da
Empresa 1 seja fixada, mas a Empresa 2 (em posição desvantajosa) pudesse investir para
aumentar seu nível de qualidade com custo convexo C(u2). É fácil ver que, com a discriminação de preços, a empresa terá maior incentivo para investir em qualidade; por
conseguinte, ajudando-a a preencher o diferencial mais do que no caso de apreçamento
uniforme.
O problema da Empresa 2 é, portanto, o da escolha de qualidade endógena de modo
a maximizar seus lucros líquidos: maxu2 Π2 (u2) – C (u2). Os lucros brutos e a condição
de primeira ordem desse problema são diferentes, de acordo com o regime de preços. Sob
apreçamento uniforme, são dados por
(7.131)

enquanto sob discriminação de preços, são dados por
(7.132)

É fácil verificar que Πd2 (u2) / u2 > Πu2 (u2) / u2 como (h – l)2 > 0, que determina
que a qualidade de equilíbrio escolhida pela Empresa 2 será mais alta sob discriminação
de preços (a renda marginal do investimento é mais alta, enquanto o custo marginal é o
mesmo). Consequentemente, proibir uma empresa com baixa qualidade de discriminar
preços implica comprometer suas chances de reduzir a distância que a separa da empresa
de maior qualidade.
7.5.5 Discriminação de preços sob entrada*

Duas cidades são localizadas ao longo de uma linha horizontal [0, 2t], que delimita um
país. A primeira, Cidade A, está em 0, e a segunda, em 2t. A Empresa 1, a monopolista
incumbente, está localizada entre as duas cidades, em t. A demanda em cada cidade é
dada por q = 1 – p; não há demanda em outro lugar. Suponha agora que o monopólio da
Empresa 1 seja desafiado pelas importações de uma empresa estrangeira, localizada em
2t + T. Presuma que ambas tenham um custo de produção zero, mas tenham de incorrer
em um custo de transporte, proporcional à distância: por exemplo, custa T (respectivamente 2t + T) para a Empresa 2 trazer cada unidade para a Cidade B (respectivamente,
A). Presuma que (1 + t)/2  T  (1 – 3t)/2 : a Empresa 2 está suficientemente próxima
para desafiar a 1 na Cidade B, mas não o bastante para pôr em perigo seu monopólio na
Cidade A.
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Quadros do Capítulo 7

As empresas competem em preços Vamos comparar o regime em que a Empresa 1
tem permissão para discriminar preços entre duas cidades com um em que é proibida de
adotar essa prática. (Note que a hipótese de demandas idênticas assegura que a concorrência seja a única razão para a discriminação de preços.)

Discriminação de preços Sob as hipóteses anteriores, a Empresa 1 não será perturbada na Cidade A enquanto estabelecer o preço de monopólio, pdA = (1 + t) /2. (Isso vem de
maxp p = (p – t) (1 – p) e define p/p = 0.) A concorrência de Bertrand na Cidade B implica, por sua vez, que ela obterá toda a demanda, mas ao preço pdB = T. Seus lucros totais
são pd = (1 – t)2 / 4 + (T – t) (1 – T).
Apreçamento uniforme

Se a discriminação de preços for proibida, e a incumbente
quiser atender a ambos os mercados, terá de estabelecer puA = puB = T e realizará lucros pu
= 2 (T – t) (1 – T).
Contudo, a incumbente deve decidir apenas sob seu mercado cativo A e estabelecer
preços, em ambos os mercados, iguais a pm = (1 + t)/2. Ela, então, fará lucros de monopólio pm = (1 – t)2/4 no Mercado A mas não vai encontrar qualquer demanda no Mercado B,
em que a Empresa 2 irá obter toda a demanda apenas cobrando ligeiramente abaixo de pm.
Pode-se verificar que atender apenas ao Mercado A é mais lucrativo T < (1 + t)/2 –
(1 – t)/4, pois, quando a Empresa 2 está suficientemente próxima, atender à Cidade B
envolve grande queda nos preços e lucros na Cidade A também, de modo que será mais
conveniente não atender à cidade fronteiriça.
Assim, uma proibição da discriminação de preços por parte da monopolista ameaçada
por entrada em um lado de seu mercado pode ter um impacto ambíguo sobre o bem-estar.
Se a monopolista atende a ambos os mercados sob apreçamento uniforme, os preços caem
em ambos, e a de perda peso morto em cada mercado diminui. Se a monopolista atende
a ambos os mercados sob o apreçamento uniforme, os preços caem em ambos, a perda de
peso morto diminui, e o bem-estar total cresce. No entanto, impor apreçamento uniforme
para a incumbente será prejudicial se, por consequência, ela deixar de atender à cidade
fronteiriça. Nesse mercado, um monopólio pela incumbente poderia ser substituído pelo
monopólio da entrante, e tanto o excedente do consumidor quanto o bem-estar total iriam
diminuir. Mais genericamente, a proibição de discriminar preços iria aumentar o poder de
mercado usufruído pela entrante. O Exercício 7.7 mostra que, se a monopolista for desafiada por empresas que não possam ter poder de mercado, a proibição de discriminação
de preços não prejudicará os consumidores (mas ainda poderá reduzir o bem-estar).

